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SAMMANFATTNING 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) ger Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting förutsättningar att samverka kring personer i 
behov av samordnade insatser. Denna samverkan sker via samordningsförbund och det finns 
idag 84 förbund där 230 av landets 290 kommuner ingår. Genom sin samverkansstruktur kan 
samordningsförbunden spela en central roll i arbetet med att stödja de över 100 000 unga 
mellan 16–29 år varje år som varken arbetar eller studerar. 
 
Syftet med denna studie är att skapa mer kunskap om insatser som görs för unga i 
samordningsförbunden. Fokus ligger på att identifiera gemensamma nämnare som bidrar till 
positiva resultat i insatserna och på att ta fram goda exempel. Dessa erfarenheter ska i 
förlängningen kunna gå att upprepa i andra sammanhang, t ex med finansiering via Europeiska 
Socialfonden (ESF). Studien bygger i första hand på en enkätundersökning som riktats till 
förbundschefer för samordningsförbunden samt analys av externa projektutvärderingar.  
 
Studien visar att ungdomar är en tongivande grupp inom samordningsförbundens verksamhet, 
framför allt gäller det unga med psykisk, specifikt neuropsykiatrisk, funktionsnedsättning. 
Denna grupp befinner sig i ett gränsland genom att deras funktionsnedsättning gör att de har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt har de en arbetsförmåga som gör att 
daglig verksamhet (LSS) inte är ett alternativ. I detta gränsland fyller samordningsförbunden en 
viktig funktion genom att erbjuda ett mer samlat stöd än vad som kan ske i ordniarie 
verksamhet.  
 
Samordningsförbundens stöd till unga handlar framför allt om olika former av långvarig 
individuell coaching. Supported Employment är en metod som ofta tillämpas och den lyfts av 
utvärderingar fram som framgångsrik i stödet till unga med psykisk funktionsnedsättning. 
Implementeringen av denna metod har underlättats av den etablerade samverkansstrukturen, 
men har försvårats av en låg kunskap om metoden och dess utgångspunkter. Generellt är det 
pragmatiskt anpassade varianter av metoden som tillämpas. 
 
Samordningsförbunden har stor erfarenhet av medverkan i socialfondsprojekt. Erfarenheterna 
varierar, men nätverkslösningar där flera förbund gått samman under gemensamma projekt 
har gjort att lokala aktörer avlastats i vad som uppfattas som en betungande administration. 
Vidare har de genom en bättre projektorganisation fått möjligheter till erfarenhetsutbyte och 
som ökat kvaliteten i genomförandet av insatserna.  
 
Mot bakgrund av resultaten från denna studie föreslås Nationella rådet för finansiell 
samordning verka för en nationell ansökan till Socialfonden om projektmedel i en kombination 
från PO1 och PO2. Det innebär att insatser till unga med psykisk funktionsnedsättning förstärks 
med utbildningsinsatser till de aktörer som medverkar i detta arbete. Kompetensutveckling 
avser dels förutsättningar för unga med psykisk funktionsnedsättning i förhållande till arbete 
och studier, men även Supported Employment och metodens grundläggande utgångspunkter.  
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1. INLEDNING 
 
”Det behövs en lokal struktur som stärker det långsiktiga arbetet kring dessa ungdomar och 
samordningsförbunden kan vara denna struktur”. Så summerar Andersson, Alnebratt och 
Jonsson1 den roll som landets nu 84 samordningsförbund kan spela i arbetet med att stödja de 
över 100 000 unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar2. Bakgrunden till deras 
påstående är den uppmärksamhet som på senare tid riktats mot den finansiella samordning 
som sker med stöd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(Finsam). Genom denna frivilliga lag har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner 
och landsting förutsättningar att samverka kring personer i behov av samordnade insatser, 
något som sker genom att de går samman i samordningsförbund3.  
 
Samordningsförbunden har identifierats av bland annat utredningen Unga som varken arbetar 
eller studerar4 som en struktur för samverkan där insatser för gruppen unga kan förstärkas. 
Även i anslutning till Europeiska Socialfonden har samordningsförbunden lyfts fram som en 
önskvärd plattform att bygga vidare på när det handlar om insatser i samverkan kring unga i 
behov av ett samordnat stöd. Andersson, Alnebratt och Jonsson menar emellertid att den 
finansiella samordningen, trots många goda exempel på lokala insatser, inte har blivit det 
potenta nav för utveckling av välfärden som samordningsförbunden skulle kunna utgöra. De 
menar att en orsak till detta ligger i vad som kan tolkas som en otydlig styrning och utnyttjande 
av samordningsförbunden: 
 

”Inte en enda gång sedan lagstiftningen infördes har staten använt samordnings-
förbunden för att lösa konkreta problem. Det är märkligt både med tanke på 
intentionerna bakom Finsam och med tanke på att de problem som samverkan var tänkta 
att lösa har ökat och inte minskat under de gångna tio åren. Genom riktade uppdrag kan 
samfinansiering öka, vilket kan leda till både ett bättre resursutnyttjande och ett ökat 
lokalt ansvarstagande”. 

 
Detta resonemang utgår från att samordningsförbunden ses som en intermediär organisation, 
något som på senare tid uppmärksammats i anslutning till Socialfonden. Kock och Wall5 ser 
intermediärer som aktörer med förutsättningar som gör att de kan hålla samman satsningar 
bättre än andra och skapa hållbar och bestående samhällsutveckling: ”Detta gör de genom att 
bygga en kompetens i sakfrågorna, genom kännedom om vilka aktörer som finns och vilka som 
kan bidra med idéer och handlingskraft”. Ur samma perspektiv poängterar utredningen Unga 
som varken arbetar eller studerar att de lokala strukturerna inom den finansiella samord-

                                                 
1 Andersson, O & Alnebratt, K & Jonsson, J (2014) Samordning – kittet i välfärdsbygget. Stockholm: Tankesmedjan Tiden. 
2 SOU 2013:74. Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan. Stockholm: Fritzes.  
3 Läs mer om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) och samordningsförbund i Blaga 3.   
4 Läs mer om utvecklingen av unga som varken arbeter eller studerar i utredningen ”Unga som varken arbetar eller studerar” 
(SOU 2013:74) och i Temagruppen unga i arbetslivets (2013) rapport ”2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar 
eller studerar”. 
5 Kock, H & Wallo, A (2013) ”Begreppet intermediär”. I: Ljungzell, M (red) (2013) Uppdrag kompetensutveckling. Rollen som 
intermediär. SPeL-rapport nr 10, 2013. Örebro: APeL FoU. 
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ningen skulle kunna utnyttjas för att ur ett nationellt perspektiv utveckla stödet till de 
ungdomar mellan 16–29 år som är i behov av ett samordnat stöd för att komma vidare. 
 

”Det finns inga samverkansstrukturer som är etablerade i hela landet, för utredningens 
målgrupp. Utredningen bedömer att samordningsförbundens verksamhet är en etablerad 
struktur som kan utvecklas och utvidgas för att skapa bättre förutsättningar för en 
effektiv samverkan för unga som varken arbetar eller studerar.” 

 
För att kunna förstärka och utveckla något krävs emellertid en god bild av den befintliga 
situationen. Frågan är vad som redan görs inom den finansiella samordningen – hur ser 
nuläget ut när det gäller samordningsförbundens insatser för ungdomar som behöver 
samordnat stöd för att kunna förbättra sin position i förhållande till arbetsmarknaden? 
Földfrågan blir sedan vilka möjligheter som finns att ur ett nationellt perspektiv stärka 
förutsättningarna för berörda aktörer att utveckla detta stöd vidare? Det är dessa frågor som 
denna rapport har för avsikt att lämna ett bidrag till. 
 
Syftet med studien bakom denna rapport är att skapa mer kunskap om de insatser som redan 
görs för unga i landets 84 samordningsförbund6. Ambitionen har varit att identifiera gemen-
samma nämnare som har visat sig bidra till ett positivt resultat i insatserna och att ta fram 
goda exempel. Förhoppningen är att dessa erfarenheter i förlängningen ska kunna gå att 
upprepa i andra sammanhang, t ex med förstärkt finansiering via Europeiska Socialfonden. 
 
Efter denna inledning följer en presentation av de slutsatser som kunnat dras av den 
genomförda studien. Därefter följer en diskussion om dessa resultat vilket resulterar i 
rekommendationer om forsatta insatser. Rapporten avslutas med en summering av såväl 
resultat och rekommendationer i punktform.    
 

                                                 
6 Studien bygger i första hand på en enkätundersökning bland landets då 83 förbundschefer, vilken besvarades av 63 av dessa. 
Förbundscheferna har även tillfrågats om externa utvärderingsrapporter avseende av de insatser för unga som bedrivits, vilket 
resulterat i att 69 sådana rapporter har analyserats. Läs mer om genomförandet i metodappendix i Bilaga 1.  



[ Tranquist Utvärdering – Insatser för unga inom Finsam] 6 

 
 
 
 
 

2. ERFARENHETER FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDENS INSATSER FÖR UNGA 
 
Inom den finansiella samordningen bedrivs idag en mängd olika insatser, framför allt för 
ungdomar. Ungdomsfrågan tycks, inte minst genom statens regleringsbrev till Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan, ha fått ett allt större genomslag i samordningsförbunden 
och deras verksamhet. Personer mellan 16–29 år utgjorde mer än hälften av samordnings-
förbundens totala antal deltagare under 2013.  
 
I utgångspunkterna för den finansiella samordningen ligger att den verksamhet som bedrivs 
ska utgå från lokala behov och präglas av dessa7. Det innebär å andra sidan att det inte finns 
någon övergripande styrning av eller detaljerad kunskap om all den verksamhet som bedrivs i 
de lokala förbunden. Inte heller i denna studie har det varit alldeles enkelt att skapa en entydig 
bild av vad det är för verksamhet som bedrivs inom samordningsförbunden. Statskontoret har 
i en tidigare studie konstaterat att förbunden skiljer sig mycket åt, bland annat genom att en 
del förbund har ambitionen att ta hand om alla individer som är i behov av samordnad 
rehabilitering, medan andra förbund framför allt inriktar sig på stöd till vissa avgränsade 
grupper. Sådana skilda ambitioner lägger också grund för variationer i den verksamhet som 
bedrivs. Erfarenheterna från denna studie stärker bilden av en finansiell samordning som tagit 
sig olika vägar i de respektive förbunden under de tio år som Finsam har funnits.  
 
I många avseenden är det sannolikt så att verksamheten inom de 84 samordningsförbunden är 
så diversifierad att det inte går att göra ändamålsenliga kategoriseringar av deras verksamhet i 
ett övergripande perspektiv. Samtidigt vilar samordningsförbunden på en gemensam kärna 
genom lagen om finansiell samordning och de ramar som följer av denna. Att det därför finns 
gemensamma erfarenheter av insatser för unga är följaktligen en tanke som ligger bakom 
denna studie. Vilka slutsatser är då möjliga att dra mot bakgrund av denna studie om insatser 
för unga inom den finansiella samordningen? Nedan följer några mönster som framträder och 
som i förlängningen kan ligga till grund för fortsatt utveckling i ett nationellt perspektiv. 

2.1 FLER OCH FLER INSATSER FÖR UNGA INOM FINSAM 

Först och främst kan det konstateras att ungdomar, trots att de inte specifikt nämns i 
förarbetena till lagen om finansiell samordning, har kommit att utgöra en tongivande grupp 
inom samordningsförbundens verksamhet. Endast 15 av de 63 förbundschefer som besvarat 
den enkätundersökning som ligger till grund för denna studie meddelade att de inte finansierat 
insatser som riktat sig enbart till unga. När detta relateras till förbundens ekonomiska storlek 
är mönstret sedan tydligt: det är i de mindre förbunden som specifika insatser för ungdomar 
inte bedrivits. I dessa förbund bedrivs snarare, inte minst av pragmatiska skäl, verksamhet som 
riktar sig till en mer generell målgrupp.  
 
Att de mindre förbunden inte bedriver riktade insatser för unga i samma utsträckning som de 
större förklaras bland annat genom kommentarer som: ”Vi arbetar nog annorlunda i vårt 

                                                 
7 Läs mer i Regeringens proposition 2002/03:132. Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 
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förbund eftersom vi är en liten ort”. En annan kommentar var att: ”Vi är ett litet förbund och 
har inga riktade insatser specifikt till den målgruppen. Vår basverksamhet vänder sig till 16-64 
år med prio på de yngre”. En förbundschef summerade problematiken på följande sätt: ”I 
mindre orter måste man vara generalister. Finsaminsatser är öppna för 16–64 år. Med detta 
sagt är det ändå unga under 29 år som är mest representerade”.  
 
I studien har även undersökts i vilken utsträckning som förbunden bedrivit riktade insatser för 
gruppen unga under 20 år. Totalt svarade 20 av förbundscheferna att man gjort det, men i 
detta avseende finns ingen koppling till förbundens storlek. Bland de utvärderingar som 
analyserats i denna studie finns två exempel på projekt som haft fokus på unga 16–19 år – 
Steget Vidare och Ungdomskraft. I Exempelbilaga 1 finns sammanfattningar av dessa två 
utvärderingar som på det hela taget betraktar de respektive projekten som framgångsrika. 
Framför allt handlar resultaten om en förändrad inställning och ökad mottaglighet hos 
ungdomarna som följer på en utvecklad flexibilitet och anpassningsbarhet hos myndigheterna. 
Avgörande i båda projekten tycks vara att ungdomarna uppfattat projektpersonalen som en 
”spindel i nätet” med möjlighet att åstadkomma en förbättrad interaktion mellan berörda 
myndigheter och ungdomarna, men även deras föräldrar. Vinster i att ha en person i centrum 
som tar ett helhetsgrepp kring individen lyfts fram i båda utvärderingarna. Just denna 
framgångsfaktor kommer även att återkomma i flera avseenden i resultaten från denna studie.  

2.2 UNGA MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING – GRUNDEN FÖR FÖRBUNDENS INSATSER 

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är individer i arbetsför ålder 
som är i behov av samordnade insatser från flera av de samverkande parterna. Det finns inga 
styrande riktlinjer vad gäller målgrupper för samordningsförbundens insatser, men efter hand 
har förväntningar riktats mot att den finansiella samordningen framför allt ska omfatta just 
unga och särskilt de som uppbär aktivitetsersättning8. Detta är en form av ersättning från 
Försäkringskassan för personer som inte har fyllt 30 år och som under minst ett år inte 
kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 
Försäkringskassans (2014) uppföljning av den finansiella samordningen visar också att unga 
med aktivitetsersättning har kommit att bli alltmer prioriterade inom samordningsförbundens 
verksamhet.  
 
Gruppen unga mellan 16–29 år har kommit att utgöra mer än hälften av deltagarna i 
samordningsförbundens insatser och när det i denna studie undersökts vilka ungdomar som 
insatserna riktat sig till visar det sig att det till stor del handlar om unga med psykisk funktions-
nedsättning. Totalt förmedlade 75 procent av förbundscheferna att de i sitt förbund drivit 
insatser som riktat sig till unga med ”psykisk funktionsnedsättning”. Till detta läggs att 64 
procent av förbundscheferna berättat att insatserna även omfattat unga med ”neuro-
psykiatrisk funktionsnedsättning”.  
 
Enligt Riksförbundet Attention är de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna 
ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom. Även relaterade tillstånd 

                                                 
8 Se t ex regleringsbrev för Arbetförmedlingen (Arbetsmarknadsdepartementet 2013) samt protokoll från Nationella rådet för 
finansiell samordning (2012). 



[ Tranquist Utvärdering – Insatser för unga inom Finsam] 8 

 
 
 
 
 
som t ex dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. Vad som i 
förbundschefernas svar avses med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning går dessvärre inte 
att utläsa. I flera utvärderingar framgår dock att projekten avser personer med 
funktionsnedsättningar inom autismspektrum, vanligtvis personer med Aspergers syndrom. 
 
Flera utvärderingar lyfter också fram utmaningarna för denna grupp som anses befinna sig i ett 
gränsland. Dessa personer har livslånga nedsättningar av de exekutiva förmågorna9, vilket gör 
att de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De har samtidigt en arbetsförmåga som 
gör att daglig verksamhet (LSS) inte är ett rimligt alternativ. I detta gränsland saknas ofta 
insatser för målgruppen inom de olika aktörernas ordinarie utbud och det är svårt för 
individerna att få ett ändamålsenligt stöd.  
 
En verksamhet som riktat sig till unga med psykisk sjukdom samt aktivitetsersättning och som i 
utvärderingen lyfts fram som framgångsrikt är DISA. Verksamheten har byggt på en 
samordning av aktivitetscoachning och handläggning av aktivitetsersättningen. I utvärderingen 
dras slutsatsen att DISA fungerar väl för att ge personer med aktivitetsersättning på grund av 
psykisk sjukdom stöd att komma vidare i sin rehabilitering och öka aktivitets- och arbets-
förmågan i möjligaste mån. I Exempelbilaga 2 finns en sammanfattning av utvärderingen av DISA.   
 
DISA är ett intressant exempel då det i hög grad även riktat sig till unga kvinnor. Nio av tio 
deltagare i DISA var kvinnor, vilket gör att detta framstår som en ovanlig insats inom den 
finansiella samordningen. Inom samordningsförbundens insatser tycks det generellt finnas 
mycket begränsade erfarenheter av insatser som anlagt ett jämställdhetsperspektiv. Många 
förbundschefer har uppgett att det inte har bedrivits några insatser med en sådan inriktning. 
Andra har berättat att könsuppdelade aktiviteter förekommit, men inte i så stor omfattning att 
det skulle vara möjligt att dra några slutsatser kring detta. Det generella intrycket är att dessa 
frågor i allmänhet inte utgjort en strategisk fråga vid planering av insatser inom den finansiella 
samordningen. Även i detta avseende framstår DISA som ett gott exempel. Det finns 
ytterligare ett perspektiv som gör att DISA uppmärksammas i denna studie, nämligen genom 
sin uttalade inriktning på metoden Supported Employment.     

2.3 SUPPORTED EMPLOYMENT – EN BEFORSKAD METOD ÖPPNAD FÖR VARIATIONER 

En central utgångspunkt i den finansiella samordningen är anpassningen till lokala behov. 
Insatser som utvecklats är också ofta unika lösningar där flera lokala aktörer samarbetar med 
bred kompetens för att effektivisera den ordinarie verksamheten och för att hitta nya metoder 
för att aktivera ungdomar. Därför är det svårt att göra en övergripande kategorisering av olika 
typer av insatser. I förbundschefernas svar på vilka metoder som insatserna innehållit 
framträder dock några mönster. Det handlar generellt om insatser i samverkan för en grupp 
ungdomar, ofta med funktionsnedsättningar, som genom insatserna kan få ett mer samlat 
stöd än vad som kan ske i ordniarie verksamheter. Ofta handlar det om någon form av 
teamfunktion eller samlokalisering som tillskapats. Framför allt handlar det emellertid om olika 
former av individuell coaching, ofta med grund i metoden Supported Employment.  
                                                 
9 Exekutiva funktioner använder vi när våra handlingar inte styrs av inövade beteenden och rutiner. De fungerar som samordnare 
av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende. Brister i de exekutiva funktionerna kan göra det svårt att 
använda sina kunskaper på ett nytt sätt och det blir svårt att bryta invanda mönster (Hjert 2013). 
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Enligt Socialstyrelsen är Supported Employment ett samlingsnamn för en typ av arbets-
rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättningar. Det som förenar de olika 
ansatserna inom Supported Employment är en gemensam syn på människan (synsätt) och hur 
arbetsrehabilitering ska bedrivas (arbetssätt). Johanna Gustavsson, forskare i rehabiliterings-
vetenskap, sammanfattar att Supported Employment utgår från att personer med funktions-
nedsättning ska få det stöd och den vägledning som behövs för att kunna få och behålla ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden10. Centralt är att individen själv bestämmer över sitt 
stödbehov, att funktionshinder11 ses som miljörelativt samt att arbetsrollen värderas högt för 
individens delaktighet i samhället.  
 
Supported Employment är en metod som är mycket vanligt förekommande i de projekt-
utvärderingar som analyserats inom ramen för denna studie. Ofta lyfts också Supported 
Employment fram som en metod som varit framgångsrik för de unga som insatserna riktat sig 
till. Generellt konstateras i utvärderingarna att en redan etablerad samverkansstruktur inom 
samordningsförbunden har underlättat implementeringen av denna metod. Den ekonomiska 
resursförstärkning som samordningsförbunden erbjudit har i många fall varit avgörande: ”Utan 
detta stöd beskriver cheferna att planerna på Supported Employment förmodligen hade 
förblivit planer” 12. En fördel är dessutom att Supported Employment är en relativt tydlig 
metod att jobba efter och att det finns evidensbaserade riktlinjer att utgå från. I många 
organisationer strävar man efter att introducera fler evidensbaserade metoder för att kunna 
kvalitetssäkra det arbete som bedrivs, vilket underlättat införandet av en metod som 
Supported Employment. För att få kvalitet i arbetet har sedan många som arbetar enligt 
metoden lyft fram behovet av att få träffa kollegor och utbyta erfarenheter, inte minst 
eftersom det funnits svårigheter i såväl planering som genomförande av metoden.  
 
Svårigheterna kring implementeringen av Supported Employment kopplas i utvärderingarna till 
en låg kunskap i organisationerna om metoden och vad den syftar till. Detta har ofta gjort att 
det varit nödvändigt för de coacher som arbetar enligt Supported Employment att göra avsteg 
från det ursprungliga arbetssättet. Därför är det också pragmatiskt anpassade varianter av 
Supported Employment som tillämpas i samordningsförbundens insatser. Det innebär att man 
använder de delar som gått att använda givet de förutsättningar som ges. En utvärdering om 
implementeringen av Supported Employment inom den finansiella samordningen i Jönköpings 
län avslutas följaktliugen med slutsatsen att: ”SE-coacherna och deras chefer behöver få stöd i 
att utveckla SE-verksamheten. Det finns fortfarande en osäkerhet kring Supported Employment 
och hur metoden ska tillämpas” 13. 
 
I underlagen för denna studie finns exempel på insatser som, enligt utvärderingarna, varit 
lyckosamma i sin anpassade tillämpning av Supported Employment. Tidigare nämnda DISA 

                                                 
10 Gustavsson, J (2014) Supported employment i en svensk kontext – förutsättningar när personer med funktionsnedsättning når, 
får och behåller ett arbete. Studies from The Swedish Institute for Disability Research 59. Örebro: Örebro universitet.  
11    Funktionsnedsättning och funktionshinder är två olika saker, men de två begreppen används ibland synonymt och ibland med 
olika betydelser. För att skapa tydlighet har Socialstyrelsen därför klargjort hur begreppen bör användas. En funktionsnedsättning 
är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är en begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 
12 Gustavsson, J (2014) Utvärdering av implementeringen av Supported employment i Jönköpings län.  
13 Ibid.  
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tycks ha varit särskilt framgångsrikt, men även projekt som Stöd till Arbete (Start) och 
Grenverket Södertörn.  
 
Projektet Stöd till Arbete (Start), som finns beskrivet i Exempelbilaga 4, har syftat till att samordna 
arbetsfrämjande insatser som riktas till individer med autism, lindrig utvecklingsstörning eller 
förvärvade hjärnskador. Målet har varit att göra det möjligt för dessa individer att komma in 
på arbetsmarknaden, t ex genom subventionerade anställningsformer. Framför allt tas 
utgångspunkt i Supported Employment och enligt utvärderingen ligger det unika med Stöd till 
Arbete i tillämpningen av denna metod. Utvärderingen slår fast att myndigheter arbetar på ett 
annat sätt med personerna ur projektets målgrupp och det är heller inte möjligt för dem att 
arbeta på det sätt som man gör i projektet. Slutsatsen som dras är att resultaten som uppnåtts 
är bra, vilket förklaras av tre faktorer: att handledarna arbetar enligt Supported Employment 
på ett för projektet anpassat sätt, att handledarna är kunniga om målgruppen och dess 
möjligheter att arbeta samtidigt som det tar ett helhetsgrepp på deltagarens livssituation samt 
att det avdelats tillräckliga resurser för att individualisera stödet och låta det pågå under så 
lång tid att deltagaren hinner få ett etablerat fäste på arbetsmarknaden. 
 
Vad gäller Grenverket Södertörn, vars utvärdering sammanfattas i Exempelbilaga 5, så var detta 
ett paraplyprojekt med flera delprojekt inom sig. Gemensamt för samtliga delprojekt var 
användningen av Supported Employment. Syftet var att med hjälp av en strukturerad och 
evidensbaserad metod öka målgruppens möjligheter att finna, få och behålla ett arbete. 
Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var en del av projektets målgrupp 
och de skulle få stöd och träning ute på arbetsplatser på ett integrerat sätt. I utvärderingen 
konstateras att delprojekten arbetat olika med metoden och att man inte följt det 
strukturerade arbetssättet för Supported Employment. Likväl konstateras i utvärderingen att 
ett nära stöd till ungdomar i utanförskap inför, under och efter såväl praktik som studier varit 
framgångsrikt för att skapa hållbar förändring. En central faktor är att projektet fört in 
Supported Employment på ett för verksamheten anpassat sätt, vilket även underlättats av de 
nätverk som utvecklats för erfarenhetsutbyte mellan personalen i de olika delprojekten.  
 
Det finns även många insatser inom den finansiella samordningen som inte tagit sin 
utgångspunkt i Supported Employment, men som likväl utgår från att ge unga ett individuellt 
anpassat stöd. Ett sådant är Samordningshandledare. Detta projekt har syftat till att genom en 
särskild länsövergripande funktion lotsa unga till utbildning och arbete på annat sätt än vad 
som sker hos varje enskild aktör. Samordningshandledarna, som i första hand arbetat med 
unga med sociala problem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har enligt 
utvärderingen utvecklat en framgångsrik rehabiliteringssamverkan genom flerprofessionella 
team med två personer i varje team. Samordningshandledarna fungerar sedan som en form av 
”case manager” 14 och utgör ett personligt stöd för individen under rehabiliteringsprocessen. 
De tar inte över ansvaret från ordinarie myndigheter, utan ansvarar för att föra en regel-
bunden dialog med aktörer kring individen under hela rehabiliteringsprocessen. Tanken är att 
myndigheternas insatser ska kunna planeras utifrån individens behov och säkerställa att alla 

                                                 
14 Enligt Socialstyrelsen är case management är ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller. I samtliga modeller har en 
vårdsamordnare, en så kallad case-manager, en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata 
insatser genomförs och följs upp med klienten. Däremot skiljer sig de olika modellerna vad gäller intensiteten i kontakten, graden 
av samordning samt vårdsamordnarens roll i de behandlande och rehabiliterande insatserna. 
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aktörer runt individen får relevant information. En sammanfattning av utvärderingen av 
Samordningshandledare finns i Exempelbilaga 6.  

2.4 MÅNGA ERFARENHETER AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN 

Ett sätt att förstärka arbetsmarknads- och rehabiliteringspolitiken är genom EU:s struktur-
fonder. Under förra programperioden (2007–2013) ökade samordningsförbundens intresse för 
Europeiska Socialfonden (ESF) successivt, även om det inte var så vanligt att samordnings-
förbund var projektägare. Inför den kommande programperioden finns ett intresse att lyfta 
fram samordningsförbundens roll och betydelse för att bidra till genomförandet av EU:s 2020 
strategi i Sverige. Det har t ex förts diskussioner mellan ESF-rådet och Nationella rådet för 
finansiell samordning om möjligheterna att använda samordningsförbunden som arena för 
strategiska satsningar inom Socialfonden under kommande programperiod15. Samordningsför-
bunden ses i detta perspektiv som en bra plattform att driva ESF-projekt från, där nya 
samverkansstrukturer inte behöver skapas för nya projekt.  
 
Denna studie har försökt fånga samordningsförbundens erfarenheter av att själva äga eller 
medverka i projekt som finansierats av Socialfonden och förbundscheferna har bekräftat att 
det finns omfattande erfarenhet av medverkan i socialfondsprojekt. Endast nio förbundschefer 
meddelade att de inte hade några sådana erfarenheter. Bland övriga var det en tämligen 
samstämmig bild som framträdde kring de lärdomar som dragits.   
 
De vanligaste synpunkterna handlade om negativa erfarenheter av Socialfondens 
administration och långtgående krav på redovisning. Detta lyfts av många fram som ett stort 
hinder, inte minst i termer av ESF-rådets ekonomiska rutiner. I flera fall har detta medfört en 
tveksamhet kring att medverka i socialfondsprojekt i framtiden: ”I en av insatserna hade vi 
hellre avstått deras pengar så här i efterhand med tanke på det mycket omfattande extra 
arbete som det gav att ha med dem att göra. Dock hoppas vi att detta ska förbättras då ESF är 
ett mycket bra verktyg att använda för våra grupper”. Som kontrast till detta finns det exempel 
på socialfondsprojekt där flera samordningsförbund samarbetat inom ramen för samma 
projekt. I sådana exempel är erfarenheterna oftast mer positiva: ”Goda erfarenheter. Mycket 
administration, men där har vi gått ihop med flera förbund och därmed kunnat hantera 
administration/ekonomiadministration”. 
 
Det andra område som många kommentarer handlar om avser möjligheterna till 
implementering av de arbetssätt som utvecklas inom socialfondsprojekten i ordinarie 
strukturer. I många avseenden kan detta kopplas till kunskapen att driva långsiktigt hållbara 
projekt. Följande kommentar summerar vad många förbundschefer förmedlar: ”Nackdelen är 
att pengarna inte finns kvar när projekttiden är slut och då uppstår nästan alltid problem med 
implementering”. Denna erfarenhet är dock inte specifik för samordningsförbunden, utan har 
generellt uppmärksammats inom Socialfonden. Bland annat har vikten poängterats av att 
projektinsatser planeras och anpassas utifrån ordinarie verksamhet för att de ska kunna få 
genomslag efter projektens slut16.  
                                                 
15 Nationella rådet för finansiell samordning. Protokoll från möte daterat 2013-11-28. 
16 Temagruppen Unga i arbetslivet (2012) Temporära organisationer för permanenta problem. Skrifter från Temagruppen Unga i 
arbetslivet 2012:1. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 
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Även om det är många förbundschefer som lyfter fram svårigheter som kommer med 
socialfondsprojekt är det samtidigt många som poängterar de fördelar som de menar ligger i 
denna projektform. Det handlar om den ekonomiska resursförstärkning som socialfonds-
projekten innebär, men även om de möjligheter till erfarenhetsutbyte och stöd för 
verksamhetsutveckling som medföljer. Detta uttrycks bland annat genom följande kommentar: 
”Fördelarna är både möjligheten att skala upp verksamheten rent ekonomiskt, men också en 
möjlighet till lärande och samverkan mellan flera parter. Vi deltog i ett projekt gemensamt 
med flera andra förbund och vi såg stora fördelar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
delinsatserna i projektet”. 
 
De kommentarer som är mest positiva avseende erfarenheter av projektfinansiering från 
Socialfonden avser framför allt nätverkslösningar där flera samordningsförbund gått samman 
under ett gemensamt paraply. På detta sätt har de lokala aktörerna kunnat få ta del av den 
resursförstärkning som socialfondsmedlen innebär, men samtidigt fått avlastning i de 
gemensamma adminstrativa rutinerna. Ett intressant exempel att beakta vid framtida 
planering av en övergripande för en nationell satsning är därför det socialfondsfinansierade 
projektet Grenverket Södertörn. Detta framgår även i utvärderingen av projektet där 
utvärderararna avslutar med följande rekommendation: 
 

”Till de deltagande samordningsförbunden lämnar vi följande medskick: Under kommande 
programperiod kan med fördel liknande samarbetsprojekt drivas med en Grenverks-
konstruktion, för andra målgrupper och med annan inriktning. Med Grenverkskonstruktion 
menar vi en uppdelning mellan projektledning av delprojekt och projektsamordning av 
samtliga projekt. Möjligheten att från Grenverksnivå berika delprojekt med gemensamma 
insatser är också en viktig del.” 

 
Det finns flera anledningar att använda Grenverket Södertörn som utgångspunkt för en 
fortsatt planering av övergripande satsningar kring landets samordningsförbund. Tidigare 
konstaterades t ex att Grenverket Södertörn tagit en utgångspunkt i Supported Employment. 
Även där finns erfarenheter att bygga vidare på. I Exempelbilaga 5 finns en sammanfattning av 
slutsatserna från utvärderingen av Grenverket Södertörn. 
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3. ATT STÄRKA SAMORDNINGSFÖRBUNDENS INSATSER FÖR UNGA 
 
Av den bild som tecknats ovan framgår att det redan idag bedrivs omfattande insatser för unga 
inom samordningsförbundens verksamheter. Det finns också flera goda exempel att bygga 
vidare på i framtida satsningar. Vad innebär då de erfarenheter som beskrivits ovan för 
möjligheterna att ur ett nationellt perspektiv stärka samordningsförbunden i rollen som 
plattform för insatser till unga i behov av samordnat stöd?  

3.1 STÖD TILL UNGA I ETT GRÄNSLAND 

Låt oss börja med att den mest tongivande målgruppen i förbundens verksamhet tycks vara 
unga med psykiska, ofta neuropsykiatriska, funktionsnedsättningar. Ofta handlar detta om 
ungdomar som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Detta kan sedan sättas i 
relation till den analys som gjorts i förslaget till kommande socialfondsprogram angående 
utmaningar på den svenska arbetsmarknaden: ”Antalet unga (19–29 år) som beviljas 
aktivitetsersättning på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan har ökat kraftigt de senaste åren. Tre av fyra av dem som har aktivitets-
ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga har någon form av psykisk funktions-
nedsättning”. Även Autism- och Aspergerförbundet har hävdat att en stor andel av de unga 
som varken arbetar eller studerar förmodligen har en funktionsnedsättning, varav många faller 
inom autismspektrumet17. Dessa funktionsnedsättningar upptäcks först när de unga lämnar 
skolan efter sin ordinarie skoltid, vilket ställer stora krav på de aktörer som tar vid efter skolan 
för att ett adekvat stöd ska kunna erbjudas. Här fyller uppenbarligen samordningsförbunden 
en central funktion.  
 
Generellt finns inga styrande riktlinjer vad gäller målgrupper för samordningsförbundens 
insatser. Även om unga inte är en målgrupp som pekas ut i den proposition som ligger till 
grund för lagen om finansiell samordning har dock fokus inom samordningsförbunden alltmer 
hamnat på denna grupp. Framför allt avser detta personer som uppbär aktivitetsersättning. 
Även om målgruppen för den finansiella samordningen beskrevs i breda terner angavs redan i 
propositionen att: ”Det kan finnas anledning att överväga en ytterligare precisering av 
målgruppen i syfte att erhålla en god koncentration av den finansiella samordningen. […] En 
sådan koncentration av samordningen [till en målgrupp som med hänsyn till sin problembild 
redan har ett klart behov av samordnade insatser] är mer ägnad att på kort sikt underlätta 
finansieringen av statens bidrag. Skulle man, mot bakgrund av de förväntningar som riktas på 
samordningsförbunden och den finansiella samordningen, göra en precisering av målgruppen 
skulle det lämpligen handla om ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar.  
 
I flera utvärderingar av projekt inom den finansiella samordningen lyfts också utmaningarna 
fram för de ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar som anses befinna sig i ett 
gränsland där det saknas insatser inom de olika aktörernas ordinarie utbud. Detta gör det svårt 
för individerna att få ett ändamålsenligt stöd. Erfarenheterna från de insatser som bedrivits för 

                                                 
17 Autism- och Aspergerförbundet (2014) Remissvar på Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74). Stencil. 
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denna målgrupp pekar samtidigt på att insatser i samverkan ger resultat. I enlighet med vad 
utredningen Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74) slår fast så kan 
samordningsförbundens insatser på ett påtagligt bidra till att underlätta mötet mellan unga 
med psykisk funktionsnedsättning och det ordinarie myndighetsutbudet:  
 

”Här bör betonas att samverkan är ett verktyg för att indirekt förbättra förutsättningarna 
för att insatser till unga ska ge effekt. Samverkan kan fungera som ett smörjmedel för att 
förbättra kvaliteten i mötet mellan handläggare och den enskilde ungdomen. […] 
Samverkan är inte, och kommer aldrig att vara, den enda lösningen för att hjälpa unga 
vidare till arbete eller utbildning. Vidare kan och ska samverkan bedrivas på olika nivåer 
och på olika sätt. Utredningens förslag i denna del avser således att komplettera och 
förstärka befintliga strukturer, inte att riva upp och ersätta gamla”. 

 
Utgångspunkten ligger i att inom samordningsförbunden utveckla lösningar för gemensam 
hantering av problem för grupper som har behov som de respektive parterna inte löser på 
egen hand. En lösning som många samordningsförbund har använt sig av i detta perspektiv är 
gränsöverskridande funktioner – ofta benämnda som lotsar, coacher etc. Dessa får i uppgift att 
agera smörjmedel i systemet för att den unga personen på ett bättre sätt ska kunna dra nytta 
av de resurser som erbjuds hos de olika aktörer som är inblandade. I detta perspektiv har 
denna studie identifierat projekt som DISA, Stöd till Arbete (Start), Samordningshandledare 
och Grenverket Södertörn som exempel på sådana kompletterande insatser. 

3.2 KUNSKAP OCH RESURSER – VERKTYG FÖR VERKNINGSFULLA INSATSER FÖR UNGA 

Ett mönster i dessa insatser är Supported employment som överlag, inräknat varianter på 
denna metod, är det arbetssätt som tydligast lyfts fram i de utvärderingar som studerats. Det 
finns inga nationella riktlinjer om användandet av olika metoder, likväl tycks Supported 
Employment fått en utbredd tillämpning inom just den finansiella samordningen. Denna 
utbredning har följt på lokala drivkrafter och en förklaring till detta är sannolikt att metoden 
ligger i linje med de ordinarie verksamheternas uppdrag, synsätt och värderingar. Vidare tycks 
Supported Employment, framför allt när det handlar om samordningsinsatser kring den 
enskilde individen, ha svarat upp mot ett behov hos de flesta förbunden i landet. De delar av 
Supported Employment som i praktiken har implementerats handlar framför allt om 
individuellt stöd där den enskilde coachen får mer tid för varje enskild ungdom. En central 
poäng är att det för detta inte krävs några större organisatoriska förändringar.  
 
Det tycks emellertid finnas återkommande problem i tillämpningen av denna metod och 
framför allt pekas på behovet av utbildning, erfarenhetsutbyte och stöd för de som arbetar med 
denna metod för att den ska få ett bättre genomslag. För att den ursprungliga metoden bakom 
Supported Employment, vilket är den process som har vetenskapligt stöd kring sin 
verkningsgrad, ska tillämpas krävs mer än bara utökad tid för varje individ. Utan tillräcklig 
förankring i den verksamhet där metoden ska implementeras blir slutresultatet en mängd 
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lokala tolkningar. Detta scenario liknar i hög grad den situation som illustreras i 
Socialstyrelsens rapport En metod på drift18: 
 

”[Att processen fått flöda fritt slutar] i en situation där 1) ursprungsmetoden övergivits, 2) 
målgruppen breddats, samt 3) de lokala uttolkningarna av den ”nya” metoden eller 
programmet skapat en variation som försvårar en utvärdering av relationen mellan en 
avgränsad intervention och effekterna för brukarna. Den från början önskade driften har 
resulterat i en oönskad drift där vissa komponenter övergivits”. 

 
I det fall som citatet avser handlade det om en strategisk nationell satsning på införandet av 
Case Management för personer med psykisk funktionsnedsättning. Resultatet blev en flora av 
lokala tillämpningar som gjorde det svårt att få en övergripande bild av vad som skedde och 
vad det lett till. Poängen som gjordes är att det kan bli bra ändå, men att det blir svårt att ta 
reda på och att principerna för den evidensbaserade metoden urholkas.  
 
Mot bakgrund av studien som här genomförts av insatser för unga inom samordnings-
förbundens verksamheter kan citatet om drift kan även appliceras på den finansiella 
samordningen. De utvärderingar som beaktats inom ramen för denna studie på följande bild: 
En gemensam utgångspunkt för samordningsförbunden är att man vill åtgärda bristfällig 
samordning av stöd till unga med psykisk funktionsnedsättning. En metod som används för att 
lösa detta är Supported Employment. Pragmatiska anpassningar till de förutsättningar som har 
getts, ofta med grund i kunskaper om metoden, har medfört en stor variation av lokala 
anpassningar av denna metod. 
 
Denna studie har visat att det inom samordningsförbundens insatser bedrivs omfattande 
insatser för unga och det finns många goda exempel att bygga vidare på. Det finns samtidigt 
svårigheter som framstår som återkommande. Resultaten från denna studie pekar på att det 
finns goda möjligheter att ur ett nationellt perspektiv stärka samordningsförbunden genom 
såväl insatser för gemensam kunskaps- och kompetensutveckling som utökade medel för 
insatser kring den målgrupp som framstår som central – unga med psykisk funktions-
nedsättning. En sådan nationell satsning för att stärka förutsättningarna hos samordnings-
förbunden inleds med fördel med att insatser för kompetensutveckling i två avseenden.  
 
Ett första område för ökad kunskap avser målgruppen. Vad innebär gruppen unga med 
psykiska, specifikt neuropsykiatriska, funktionsnedsättningar? Framför allt, vad innebär dessa 
funktionsnedsättningar i förhållande till individens förutsättningar att hitta, få och behålla ett 
arbete? Här kan inspiration med fördel hämtas från projektet Hälsa i Tid som handlat om att 
utveckla Case Management som metod i Helsingborgs kommun. I detta projekt har ett antal 
personer från olika aktörer, som förberedelse inför individinriktade insatser, tagit del av en 
utbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng i Case Management. Denna utbildning har bland 
annat innehållit en del om psykiatrisk sjukdomslära. Detta har, enligt utvärderingen av 
projektet, uppfattats positivt av de personer som gått utbildningen. Detta gäller framför allt 

                                                 
18 Socialstyrelsen (2013) Metod på drift. En studie om implementeringen av en nationell utbildningssatsning om Case 
Management enligt ACT-metoden för personer med psykiskt funktionshinder. Stockholm: Socialstyrelsen 
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personal som kommer från kommunala förvaltningar som anser sig ha fått en fördjupad bild av 
olika funktionsnedsättningar och dess implikationer för relationen till arbetsmarknaden.  
 
Även i det andra avseendet kan Hälsa i Tid vara en förebild. Det gäller insatser för kompetens-
utveckling avseende Supported Employment och varianter på denna metod. Studie visar att 
det utvecklats en mängd olika lokala versioner av Supported Employment. Anpassningarna 
bygger delvis på lokala behov, men i många fall utgår detta från olika aktörers kunskap om 
förutsättningarna för metodens implementering. I Hälsa i Tid handlade utbildningen om Case 
Management, men erfarenheterna är överförbara på Supported Employment. Erfarenheterna 
från utvärderingen pekar på att den personal som fått utbildning i metoden uppfattade sig 
tryggare i sin yrkesroll och att de på ett mer ändamålsenligt sätt kunnat förhålla sig till den 
ursprungliga metoden. ”Man kan lättare röra sig i metoden, man känner sig tryggare i 
metoden”, är ett citat ur utvärderingen.  

3.3 MÖJLIGHETER TILL NATIONELL SAMFINANSIERING GENOM ESF 

Tankarna om nationella insatser för samordningsförbunden slår i förlängningen an till 
Anderssons, Alnebratts och Jonssons tankar om riktade uppdrag till samordningsförbunden19, 
framför allt kring de problemområden som är generella för den finansiella samordningen. 
Denna studie pekar följaktligen på att en gemensam nämnare för förbunden ligger i insatser 
för unga med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning genom varianter på metoden 
Supported Employment. Med Anderssons, Alnebratts och Jonssons ord skulle ett nationellt 
perspektiv kring detta kunna skapa ökade möjligheter för samfinansiering, vilket kan leda till 
både ett bättre resursutnyttjande och ett ökat lokalt ansvarstagande. En sådan 
samfinansiering skulle med fördel avse såväl medel för insatser till målgruppen, i form av 
resurser för arbetscoacher som arbetar enligt Supported Employment, som kunskapsstöd till 
en bred uppsättning av de aktörer som medverkar i detta arbete.  
 
En sådan samfinansiering sker lämpligen genom Europeiska Socialfonden. Samordnings-
förbunden har i detta sammanhang förutsättningar att bli den intermediär som ger ESF-rådet 
en struktur att implementera de strategier som ligger i socialfondsprogrammet. Det finns i 
förslaget till Socialfondsprogram för 2014-2020 följande skrivningar20: 
 

”I linje med regeringens nationella arbetsmarknadspolitik fördelas Socialfondens medel 
med tonvikt på insatser som syftar till att öka övergångarna till arbete. Insatser för att öka 
övergångarna till arbete sker framförallt inom ramen för programområde 2. Även insatser 
inom programområde 1 Kompetensförsörjning kan dock bidra till fler vägar till arbete. Det 
handlar bl a om stöd till kompetensutveckling för personer som saknar tidigare relevant 
erfarenhet i yrket och som erbjuds organiserad handledning och utbildning som en del av 
anställningen samt utveckling av metoder och samverkan som stärker kopplingen mellan 
utbildning och arbetsmarknad”. 

 

                                                 
19 Andersson, O & Alnebratt, K & Jonsson, J (2014) Samordning – kittet i välfärdsbygget. Stockholm: Tankesmedjan Tiden.  
20 Arbetsmarknadsdepartementet (2014) Förslag till nationellt socialfondsprogram för investeringar för tillväxt och sysselsättning 

2014–2020.  
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En rekommendation till Nationella rådet för finansiell samordning är därför att verka för att 
utveckla en nationell satsning på att öka kunskaperna i samordningsförbunden om förut-
sättningarna för unga med psykiska, specifikt neuropsykiatriska, funktionsnedsättningar i 
förhållande till arbete och studier. Till detta kommer sedan Supported Employment där det 
finns behov av kunskapsutveckling för att denna metod ska få en mer ändamålsenlig 
implementering. Detta kan genomföras genom en nationell ansökan om utbildningsinsatser 
inom Socialfondens programområde 1. Utbildningar som riktar sig till personal med anknytning 
till samordningsförbundens insatser.  
 
Även om många förbundschefer lyfter fram svårigheter med att driva projekt med finansiering 
från Socialfonden är det samtidigt många som poängterar de fördelar som kommer med 
denna projektform. Det handlar framför allt om den resursförstärkning som ges, men även de 
möjligheter till erfarenhetsutbyte och stöd för verksamhetsutveckling som medföljer. Parallellt 
med insatser för kompetensutveckling rekommenderas Nationella rådet för finansiell 
samordning även att arbeta för en nationell ansökan till Socialfondens programområde 2. Där 
utvecklas med fördel ett nationellt insatsprogram med Grenverket Södertörn som 
organisatorisk förebild. Ett sådant nationellt program bör inte vara tvingande för de enskilda 
förbunden, utan utgöra en möjlighet för de förbund som önskar få stöd i ett nationellt 
program i genomförandet av lokala insatser. För att skapa tydlighet i den övergripande 
satsningen bör dock den grundläggande målgruppen vara avgänsad till unga med psykisk 
funktionsnedsättning. Detta kan ge framför allt mindre förbund möjligheter att utveckla 
specifika insatser för en målgrupp som annars omfattas av mer generella erbjudanden på den 
lokala nivån. Erfarenheter från såväl Grenverket Södertörn som Hälsa i Tid visar på att insatser 
för målgruppen i kombination med utbildningsinsatser för berörd personal har betydelse för 
en ökad kvalitet i genomförandet. Det har även visat sig att det är viktigt att även personer i 
chefsposition deltar i utbildningarna för att arbetssätten ska få genomslag i organisationerna.  
 
En första utmaning på vägen mot ett nationellt insatsprogram med finansiering från 
Europeiska Socialfonden ligger i lokala förankringen av en sådan projektidé. Detta skulle i 
förlängningen kunna betraktas som ett omfattande samverkansprojekt. Ett sätt att betrakta 
samverkan är som en form av formaliserade relationer mellan olika aktörer. För att samverkan 
ska fungera krävs sedan att en ändamålsenlig samverkansstruktur skapas. Häri ligger en 
utmaning för Nationella rådet för finansiell samordning att skapa en lokal förankring bakom en 
nationell satsning. Det ligger en styrka i att bygga på den struktur som redan finns inom den 
finansiella samordningen, men för att få uppslutning bakom en större satsning krävs även att 
de självstyrande lokala förbunden uppfattar behovet av och ser relevansen i en nationell 
satsning. En förutsättning är då rimligtvis att bygga ett sådant program på målgrupper som 
samordningsförbunden redan arbetar med och på metoder och som redan tillämpas. I ett 
sådant perspektiv borde en satsning kring unga med psykisk funktionsnedsättning med fokus 
på Supported Employment vara en grund att stå på. Där kan man även hitta flera goda 
exempel att bygga vidare på inom samordningsförbundens insatser för unga i behov av 
samordnat stöd.  
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4. SUMMERING 
Syftet med den studie som redovisas i denna rapport är att skapa mer kunskap om insatser 
som görs för unga i landets 84 samordningsförbund. Ambitionen har varit att identifiera 
gemensamma nämnare som har visat sig bidra till ett positivt resultat i insatserna och att ta 
fram goda exempel. Förhoppningen är att dessa erfarenheter i förlängningen ska kunna gå att 
upprepa i andra sammanhang, t ex med finansiering via Europeiska Socialfonden (ESF). Som 
avslutning summeras här de huvudsakliga erfarenheterna från studien i punktform. Först följer 
studiens slutsatser, därefter följer de rekommendationer som ges mot bakgrund av dessa.   

4.1 SLUTSATSER  

• Ungdomar är en tongivande grupp inom samordningsförbundens verksamhet. Inom 
denna grupp är det unga med psykisk, specifikt neuropsykiatrisk, funktionsnedsättning 
som är mest framträdande.   

• Unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning befinner sig i ett gränsland. Deras 
funktionsnedsättning gör att de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Samtidigt har de en arbetsförmåga som gör att daglig verksamhet (LSS) inte är ett 
alternativ. I detta gränsland fyller samordningsförbunden en viktig funktion, framför 
allt genom insatser som erbjuder ett mer samlat stöd än vad som kan ske i ordniarie 
verksamhet. Framför allt handlar det om olika former av långvarig individuell coaching. 

• Supported Employment är en metod som ofta tillämpas i samordningsförbundens 
insatser. Denna metod, inräknat anpassade varianter, lyfts i de utvärderingar som 
analyserats fram som framgångsrik i stödet till unga med psykisk funktionsnedsättning. 

• Implementeringen av Supported Employment har underlättats av samordnings-
förbundens redan etablerade samverkansstruktur. En ekonomisk resursförstärkning via 
samordningsförbunden har i många fall varit avgörande. En annan framgångsfaktor är 
att metoden är evidensbaserad.  

• Implementeringen av Supported Employment har i många insatser, även om det finns 
goda exempel, försvårats av en låg kunskap i organisationerna om metoden och dess 
utgångspunkter. De coacher som arbetar enligt Supported Employment har utifrån de 
förutsättningar som ges ofta fått göra ofrivilliga avsteg från det ursprungliga arbets-
sättet. Generellt är det pragmatiskt anpassade varianter av metoden som tillämpas, 
vilket ibland fungerat bra men oftast inneburit att metodens grunder gått förlorade.  

• Bland samordningsförbundens insatser finns få insatser som anlagt ett uttryckligt 
genusperspektiv. Detta tycks inte ha utgjort en strategisk fråga vid planering av insatser 
inom den finansiella samordningen. 

• Det finns omfattande erfarenhet hos samordningsförbunden av medverkan i social-
fondsprojekt. Många har negativa erfarenheter av Socialfondens administration och 
krav på redovisning. Samtidigt poängteras de fördelar som ges genom ekonomisk 
resursförstärkning samt möjligheter till erfarenhetsutbyte och stöd för verksamhets-
utveckling. Nätverkslösningar där flera samordningsförbund gått samman under 
gemensamma projekt har gjort att lokala aktörer avlastats i administrationen samt fått 
en bättre projektorganisation. 
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4.2 REKOMMENDATIONER 

• Samordningsförbunden är genom sin samverkansstruktur en lämplig intermediär som 
ger ESF-rådet en struktur att implementera strategier inom socialfondsprogrammet. En 
nationell projektsatsning ger samordningsförbunden möjlighet för samfinansiering, 
vilket kan leda till bättre resursutnyttjande.  

• Mot bakgrund av resultaten från denna studie föreslås Nationella rådet för finansiell 
samordning att verka för en nationell ansökan till ESF-rådet om projektmedel i en 
kombination från Socialfondens programområde 1 och programområde 2. Det innebär 
att insatser till målgruppen unga med psykisk funktionsnedsättning förstärks med 
utbildningsinsatser till de aktörer som medverkar i detta arbete.  

• Insatser inom programområde 1 syftar dels till att öka kunskaperna i samordnings-
förbunden om förutsättningarna för unga med psykiska, specifikt neuropsykiatriska, 
funktionsnedsättningar i förhållande till arbete och studier. Vidare syftar de till en 
kunskapshöjning om Supported Employment och metodens grundläggande utgångs-
punkter.  

• Insatser inom programområde 2 avser en resursförstärkning till samordningsförbunden 
för att bedriva insatser för unga med psykisk funktionsnedsättning enligt metoden 
Supported Employment.  

• En nationell projektsatsning som utvecklas genom Nationella rådet för finansiell 
samordning bör inte vara tvingande för de enskilda förbunden. Det utgör snarast en 
möjlighet för de förbund som önskar få stöd i ett nationellt program i genomförandet 
av lokala insatser. Detta ställer samtidigt krav på en ändamålsenlig förankring av den 
övergripande projektidé som utvecklas i de självstyrande samordningsförbunden. Detta 
är viktigt för att skapa sammanhållning av aktiviteterna inom det övergripande 
projektet, något som i förlängningen bidrar till kvalitet i genomförandet.  
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BILAGA 1:  
METODAPPENDIX 
Tranquist Utvärdering AB har på uppdrag av arbetsgruppen för Nationella Rådet för finansiell samordning 
genomfört en studie av genomförda insatser för unga (16–29 år) inom samordningsförbundens verksamheter. 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska resultaten vara lärande/stärka kunskapen hos ägarna och samordnings-
förbunden om framgångsrika metoder/arbetssätt. Resultatet ska också kunna ligga till grund för en nationell 
ESF-ansökan om insatser riktade till unga.  
 
Syftet med studien är följaktligen att: 

• Få kunskap om framgångsrika metoder, arbetssätt, resultat och implementering kring insatser för 
unga inom den finansiella samordningen.  

• Ge vägledning och underlag om framgångsrika och effektiva insatser för målgruppen unga. 
• Ge vägledning och underlag om framgångsfaktorer i strukturella insatser som samverkansformer, 

organisationsformer mm. 
 
Denna studie har avgränsats till att omfatta insatser för unga personer, vilket här definieras som personer 
mellan 16–29 år och tyngdpunkten i studien ska ligga på att ta fram goda exempel. Ambitionen är att kunna 
ge identifiera faktorer som är avgörande för positivt utfall i insatserna samt vilka gemensamma nämnare som 
går att finna i dessa insatser. Förhoppningen är att dessa erfarenheter i förlängningen ska kunna gå att 
upprepa i andra sammanhang, med fördel i större skala. Sammantaget har 6 veckors arbetstid avsatts för 
genomförande av studien. 
  
En utgångspunkt för studien är att det i anslutning till den finansiella samordningen har bedrivits omfattande 
utvärderingsinsatser. Detta följer av att lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
anger att det åligger ett samordningsförbund att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliterings-
insatserna (7 §). Även om detta har tillämpats på olika sätt i förbunden innebär det att Finsam utgör ett 
utvärderingssystem inom vilket det produceras en stor mängd utvärderingar som relaterar till varandra 
genom att de ryms inom samma program. Det gör också att det finns möjlighet att med hjälp av flera enskilda 
utvärderingar skapa ett övergripande mervärde kring erfarenheter som dras i lokala projekt. Utvärderings-
systemet kan på detta sätt göra det möjligt att identifiera såväl mönster i genomförandet som intressanta och 
goda exempel. Framför allt finns förutsättningar att omvandla lokala erfarenheter till generell kunskap och 
därigenom möjliggöra strukturell påverkan på en övergripande nivå (jfr Rogers 2005). 
 
För att kunna besvara studiens frågeställningar riktades under sommaren 2014 en förfrågan till förbunds-
cheferna för de då 83 samordningsförbunden där de ombads ange vilka insatser (avslutade eller pågående) 
som deras förbund genomfört och som huvudsakligen riktat sig till unga (16–29 år). De ombads även bifoga 
projektrapporter och utvärderingar som fanns tillgängliga avseende dessa insatser. Som följdfråga fick de 
även svara på om de ansåg att någon av de insatser som de genomfört för unga var att betrakta som ett gott 
exempel och i så fall förklara varför. Utskicket resulterade i 58 svar (69 procent). 22 förbundschefer svarade 
inte (26 procent) och 4 adresser var ogiltiga (5 procent). 
 
Därefter riktades en digital enkät till de 80 förbundschefer där det fanns en giltig e-postadress. Efter en 
påminnelse besvarade totalt 63 av förbundscheferna (81 procent) denna enkät. I svaren finns sedan ett visst 
partiellt bortfall som huvudsakligen utgörs framför allt av de förbundschefer som i enkätens inledning 
meddelat att de inte bedrivit riktade insatser för unga.  
 
Vidare har 69 utvärderingsrapporter analyserats inom ramen för denna studie. Mot bakgrund av den tid som 
avsatts för studien har avgränsning gjorts till externa utvärderingsrapporter. De utvärderingsrapporter som 
analyserats består i huvudsak av kvalitativa fallstudier, med undantag av samhällsekonomiska utvärderingar 
som ofta genomförts inom den finansiella samordningen. Fokus i utvärderingarna ligger ofta på genom-
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förandet av en insats och rapporterna hanterar i begränsad utsträckning effekter på individnivå. De 
samhällsekonomiska utvärderingar som ingått i underlaget redovisar beräkningar av ekonomiskt utfall för de 
involverade parterna, men någon koppling till metoder och orsakskedjor görs inte. De analyserade 
utvärderingarna kännetecknas av en varierande kvalitet med spridning från väl underbyggda till bristfälliga 
rapporter. 
 
Sammantaget är det svårt att ur utvärderingsrapporterna utvinna generella kunskaper om vilka arbets-
metoder som har särskilt goda effekter för unga 16–29 år. Detta utgår också från att de insatser som bedrivits 
och förutsättningarna för dessa i stor utsträckning skiljer sig åt. Den finansiella samordningen utgör ett 
system med förhållandevis lös styrning, att jämföra med t ex Europeiska Socialfonden som har en mer 
programövergripande styrning. Den verksamhet som bedrivs i förbunden utgår från och formas av lokala 
förutsättningar och någon uttalad övergripande styrning finns inte. Det gör också att den verksamhet som 
bedrivs har tagit sig många olika uttryck, inte minst baserat på hur de lokala aktörerna förhåller sig till 
utgångspunkterna för den finansialla samordningen. Att i detta perspektiv fånga effekter och orsakssamband 
på ett övergripande plan är en stor utmaning och med det underlag som använts för denna studie är det inte 
möjligt att påvisa effekter på individnivå. Däremot innehåller utvärderingarna många fallbeskrivningar av 
insatser som genomförts inom ramen för samordningsförbundens verksamhet. Detta underlag kan användas 
för att beskriva hur samordningsförbundens insatser för unga och identifiera mönster i dessa. Detta kan i 
förlängningen bidra till att utveckla samordningsförbundens verksamheter.  
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BILAGA 2:  
FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER (FINSAM) 
Under många år har en rad olika samverkans- och samordningsformer bedrivits mellan olika aktörer inom 
rehabiliteringsområdet, t ex Frisam och Socam. Dessa satsningar har syftat till att motverka problem som 
uppstår i gränslandet mellan de olika aktörernas uppdrag och att förbättra samarbetet mellan dem. I januari 
2004 trädde en ny satsning i kraft som reglerades genom lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser – Finsam .  
 
Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en frivillig lag som gör det 
möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting att samverka genom att ett 
samordningsförbund bildas. I propositionen bakom lagen gjordes bedömningen att ca fem procent av den 
arbetsföra befolkningen, knappt 300 000 personer kunde vara i behov av samverkande insatser (Prop. 
2002/03:132). Det antagande som gjordes vid instiftandet av Finsam var att individernas sammansatta 
problematik kräver sammansatta lösningar och genom samordningsförbund skapas förutsättningar för 
gemensamma insatser som bättre möter människors behov (Andersson, Alnebratt & Jonsson 2014).  
 
Sedan mitten av maj 2014 finns det 84 samordningsförbund där 230 av landets 290 kommuner ingår. 
Förbunden varierar i storlek, från förbund med enstaka kommuner till förbund på länsnivå, och tillsammans 
når de årligen ca 37 000 invånare med direkta insatser. Utöver detta finansieras även insatser av mer 
strukturell art som ska skapa bättre förutsättningar för handläggare att samarbeta mellan de olika 
myndigheterna (Försäkringskassan 2014). Samordningsförbundens primära uppdrag är att möta behov av 
insatser inom välfärdsområdet som inte möts av huvudmännen var för sig. Den finansiella samordningen 
syftar följaktligen till att ge individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser stöd så att dessa 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete (Försäkringskassan 2013). 
 
Ett centralt perspektiv i den finansiella samordningen är att insatser ska anpassas efter lokala behov. De 
lokala samordningsförbunden är därför fristående organ som möjliggör samordnade rehabiliteringsinsatser 
både operativt och strukturellt. Andersson, Alnebratt & Jonsson (2014) ser följaktligen förbunden som ”en 
infrastruktur i välfärdsarbetet”. Förbundens verksamhet ska enligt lagstiftningen orienteras på så sätt att 
individerna ska återkomma i eller komma till ett aktivt liv i arbete. Förbunden ska ha individens och 
samhällets bästa i fokus, vilket innebär att respektive myndighets olika målsättningar inte nödvändigtvis 
behöver vara relevanta i förbundets verksamhet. 
 
Ett samordningsförbund är en självstyrande organisation som leds av en styrelse. Den beslutar om mål och 
riktlinjer för den finansiella samordningen, hur samordningsförbundet ska ledas och organiseras samt 
finansiera insatser. Med en egen budget kan ett förbund stimulera och stödja insatser utöver det som de 
samverkande myndigheterna kan göra inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Försäkringskassan bidrar 
med statens andel, motsvarande hälften av resurserna, till den finansiella samordningen. För 2014 avsatte 
staten totalt 280 miljoner kronor för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser genom de 84 
samordnings-förbunden. Utöver statens medelstilldelning tillförs lika mycket medel lokalt från de kommuner 
och landsting som är med och bildar förbund. De bidrar med en fjärdedel var. 
 
För att stödja utvecklingen av den finansiella samordningen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Socialstyrelsen bildat Nationella rådet för finansiell samordning. 
Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse och syftet med rådet är 
också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är 
nödvändig. Nationella rådet för finansiell samordning har till uppgift att utgöra ett forum för gemensamma 
ställningstaganden i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning, att utgöra ett forum för samlade 
diskussioner om det gemensamma uppdraget och för att söka samfällda lösningar av problem och frågor, att 
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bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad inom området samt att anordna konferenser för information till och 
erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbund. 
 
Under åren 2013–2016 ska det Nationella rådet för finansiell samordning framför allt arbeta för att 
verksamheten utvecklas och bedrivs med god kvalitet, att det råder samsyn i strategiska frågor för 
samordningsförbunden och ägarorganisationerna samt att lyfta fram samordnings-förbundens roll och 
betydelse för att bidra till genomförande av EU:s 2020 strategi i Sverige. Här görs inte minst en koppling tll 
Europeiska Socialfonden (ESF). För att utföra dessa uppgifter har en arbetsgrupp knutits till det Nationella 
rådet. Denna arbetsgrupp står för det operativa stödet till samordningsförbunden och ansvarar för att föra en 
dialog med förbunden och parterna för att bidra till utveckling av finansiell samordning.  
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BILAGA 3:  
FINSAM OCH UNGA 
I förarbetena till lagen om den finansiella samordningen framgår att målgruppen är medborgare i 
förvärvsaktiv ålder, d v s personer mellan 16–64 år. Ungdomar, vilket definieras som personer mellan 16–29 
år, är inte i sig en målgrupp som pekas ut i den proposition (Prop. 2002/03:132) som ligger till grund för lagen. 
Sedan denna togs fram har dock situationen för ungdomar förändrats. En illustration av detta är 
genomförandet av Europeiska Socialfonden. Strax efter att lagen om Finsam förberetts gjordes planeringen av 
det socialfondsprogram som löpte under 2007–2013. I detta program, som bland annat hade för avsikt att 
finansiera verksamheter som vänder sig till arbetslösa personer med en svag ställning på arbetsmarknaden, 
var målet att 5 000 ungdomar skulle delta i programmet. Det faktiska utfallet blev 49 000 (Svenska ESF-rådet 
2014). Detta har i efterhand förklarats genom den höga ungdomsarbetslöshet som följt på en ekonomisk kris i 
såväl Sverige som Europa (Ramböll Management 2013).  
 
Redan från starten av den finansiella samordningen har även samordningsförbundens verksamhet kommit att 
omfatta många insatser för unga. Försäkringskassan (2013) konstaterar att yngre personer har varit en tydligt 
prioriterad målgrupp ända sedan de första uppföljningarna som gjordes under 2005. Insatser för ungdomar 
som varken arbetar eller studerar har också på senare tid kommit att uppmärksammas på bred front i 
anslutning till samordningsförbundens verksamhet. I Försäkringskassans (2014) regelbundna återkoppling till 
regeringen kan man läsa att: ”Försäkringskassan ser positivt på att samordningsförbunden prioriterar insatser 
för unga med aktivitetsersättning. Möjligheterna att arbeta förebyggande och på olika sätt ge stöd under 
övergången från skola till arbetsliv gör att samordningsförbunden är en naturlig plattform för det lokala 
samarbetet. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen diskuterar centralt hur stödet till förbunden kan 
utvecklas ytterligare för att förbunden ska vara en verksam arena för arbetet med unga.  
 
Vidare identifierar utredningen Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74) den finansiella 
samordningen som en struktur för samverkan där insatser för gruppen unga kan förstärkas: ”Centrala aktörer 
som Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommuner kan förbättra arbetet för att de ungdomar som har 
störst behov ska få bättre stöd. Det finns dock inga samverkansstrukturer som är etablerade i hela landet, för 
utredningens målgrupp. Utredningen bedömer att samordningsförbundens verksamhet är en etablerad 
struktur som kan utvecklas och utvidgas för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv samverkan för 
unga som varken arbetar eller studerar”.  
 
Utredningen konstaterar att ungdomar från 16 år som varken arbetar eller studerar och är i behov av 
samordnade insatser tillhör samordningsförbundens målgrupp och föreslår därför att denna grupp särskilt ska 
uppmärksammas inom den finansiella samordningen. För detta föreslår man även en utökad finansiering 
under perioden 2015–2017. 
 
Även i en rapport från Statskontoret (2012) lyfts samordningsförbund fram som en möjlig plattform att 
utveckla i förhållande till ungdomar: ”I termer av olika typer av samordning skulle samordningsförbunden 
kunna klassificeras som en bred gemensam ingång där ett brett och varierat stöd över sektorsgränser 
erbjuds”. Man konstaterar att samordningsförbunden har en bred profil, vilket stämmer väl överens med en 
målgrupp som utgörs av individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de 
samverkande parterna. Rapporten lyfter även fram styrkan i ett lokalt handlingsutrymme som man menar 
ökar förutsättningarna för större variation. Avslutningsvis konstateras att samordningsförbunden sinsemellan 
skiljer sig mycket åt, bland annat genom att förbundens budgetar och verksamhetens omfattning varierar 
kraftigt. En central skillnad som lyfts fram är att vissa förbund har ambitionen att ta hand om alla som är i 
behov av samordnade rehabilitering, medan andra förbund framför allt inriktar sig på stöd till vissa 
avgränsade grupper. Sammantaget menar dock Statskontoret att de fristående samordningsförbunden utgör 
en struktur som har visat sig fungera bra och som har kapacitet utgöra en gemensam ingång. 
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Även Försäkringskassan ser positivt på att samordningsförbunden fortsätter att prioritera insatser för 
ungdomar, specifikt de som uppbär aktivitetsersättning från myndigheten. Anledningen är att detta 
överensstämmer med det uppdrag som myndigheten tillsammans med Arbetsförmedlingen har om att 
förstärka stödet till denna målgrupp. Möjligheterna att arbeta förebyggande och på olika sätt ge stöd under 
övergången från skola till arbetsliv gör att samordningsförbunden ses som en naturlig plattform för det lokala 
samarbetet. 
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EXEMPELBILAGA 1:  
PROJEKTNAMN: STEGET VIDARE 

SAMORDNINGSFÖRBUND: SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND 
Steget vidare är ett projekt som drivs av Socialnämnden i Varbergs kommun med målet att utveckla ett 
strukturerat samarbete kring målgruppen mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Barn- och 
utbildningsnämnden, Region Halland samt Socialnämnden.   
 
Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år som inte är i studier eller i arbete. Bakgrunden är att 
det finns ungdomar i denna ålder som av olika anledningar inte vill eller har förmågan att tillgodogöra sig den 
ordinarie gymnasieskolan och därmed har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden. Dessa ungdomar 
skulle därför behöva fångas upp i ett tidigt skede och erbjudas stöd och hjälp att hitta sin väg i livet. 
Problematiken är att det inte har funnits ett genomtänkt, strukturerat och individuellt anpassat arbetssätt där 
individens mål och förutsättningar styr de olika insatser som myndigheterna erbjuder. Steget Vidare har 
därför arbetat med en vidareutveckling och kombination av arbetsmetoderna Supported Employment och 
Supported Education.  
 
Enligt utvärderingen har Steget Vidare har organiserats genom att ett projektteam bestående av två personer 
arbetar direkt med ungdomarna. Till detta har det funnits en styrgrupp bestående av sju representanter för 
berörda myndigheter och en projektgrupp bestående sex representanter för berörda verksamheterna. 
Utvärderingen menar att projektteamets arbete med ungdomarna skapat en flexibilitet och anpassnings-
barhet som medfört en förändrad inställning och ökad mottaglighet hos ungdomarna. Avgörande tycks vara 
att ungdomarna inte uppfattar projektteamet som representanter för en myndighet som kommer med krav, 
utan snarare är en ”spindel i nätet” som kan åstadkomma en förbättrad interaktion mellan myndigheter. 
Utvärderingen lyfter fram vinsten i att ha en person i centrum som tar ett helhetsgrepp och har kontakt med 
relevanta myndigheter och då avses en vinst för representanterna för myndigheterna och för ungdomarna 
som deltar.  
 
Källa: Urbas, A & Trolle-Schultz Jensen, J (2014) Delrapport 1 i projekt Steget Vidare, Varberg. Halmstad: 
Halmstad University. Stencil.  
 
 
PROJEKTNAMN: UNGDOMSKRAFT  

SAMORDNINGSFÖRBUND: FINSAM GOTLAND 
Ungdomskraft har drivits av Gymnasie- och vuxenutbildningen inom Region Gotland och syftar till att nå de 
ungdomar som inte fullföljer skolan och hjälpa dem att hitta en väg in i samhället. Metoden är uppsökande 
verksamhet, kartläggning och individuella utvecklingsplaner. I utvärderingen summeras att deltagarna känt 
att de har fått stöd, att de träffat någon som bryr sig och att de fått något meningsfullt att göra. Framför allt 
lyfts projektets kontinuerliga stöd fram som positivt. Vidare slår utvärderingen fast att föräldrar uppgett att 
de fått stöd, engagemang och någon som fångat upp deras barn. Föräldrarna lyfter fram de positiva i att de 
själva involverats i arbetet med ungdomarna och att projektgruppen varit uthållig och inte straffat ut 
ungdomarna när de inte skött sig.  
 
Källa: Håkansson, M & Markowski (2012) Utvärderingsrapport Ungdomskraft. Skellefteå: European Minds. 
Stencil 
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EXEMPELBILAGA 2:  
PROJEKTNAMN: DISA 

SAMORDNINGSFÖRBUND: SAMORDNINGSFÖBUNDET DELTA 
DISA startade 2010 på initiativ av Försäkringskassan. I verksamheten har även kommunens sociala 
resursförvaltning, psykiatrin och Arbetsförmedlingen medverkat. DISA är en verksamhet som syftar till att 
stärka aktivitets- och arbets-förmågan hos unga vuxna med psykisk sjukdom och aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan. Deltagarna kan ha flera diagnoser samtidigt, t ex emotionellt instabil personlighets-
störning, ADHD, ätstörningar, bipolär sjukdom, ångest, depression och självskadebeteende. Nio av tio är 
kvinnor. Många har tidigare känt sig socialt isolerade samtidigt som de sällan fått den hjälp och stöd från 
samhället som de behöver. De flesta saknar yrkesutbildning och har liten arbetslivserfarenhet. Flera deltagare 
har hoppat av gymnasiet och några har inte gått färdigt grundskolan. Gemensamt är att de har många 
myndighetskontakter och att varje enskild myndighet inte klarar av att hantera målgruppen. 
 
DISA har byggt på en samordning av aktivitetscoachning och handläggning av aktivitetsersättningen. I DISA 
har två aktivitetscoacher samt en handläggare från Försäkringskassan arbetat. I DISAs uppdrag har ingått att 
pröva om det går att tillämpa metoden Supported Employment på målgruppen. Utvärderingen konstaterar 
att det finns likheter mellan Supported Employment och hur man arbetar i DISA, men skillnaderna är desto 
fler. Skillnaderna ligger i målgruppen, deltagarnas arbetslivserfarenhet, målsättningen, antal klienter per 
coach samt organisatoriska aspekter. 
 
Utvärderingen gör gällande att avstegen från Supported Employment modellen inte tvunget ska ses som 
negativt. Slutsatsen som dras är att DISA fungerar utmärkt för att ge personer med aktivitetsersättning på 
grund av psykisk sjukdom stöd att komma vidare i sin rehabilitering och öka aktivitets- och arbetsförmågan i 
möjligaste mån. De resultat som uppnåtts i verksamheten står i paritet med vad som åstadkoms genom 
Supported Employment, trots att merparten av DISAs deltagare initialt inte har önskemål om att börja arbeta 
utan istället uttrycker att de ”vill komma ut mer, och inte bara sitta passiva hemma”. Utvärderingen visar att 
det är möjligt att öka aktivitets- och arbetsförmågan hos målgruppen om individerna får stöd som anpassas 
efter deras behov, önskemål och förmågor. Deltagarna betonar värdet av att få komma ut på en vanlig 
arbetsplats och möta positiva förebilder istället för att delta i gruppaktiviteter tillsammans med andra 
sjukskrivna och arbetslösa personer. 
 
Förutom det individanpassade perspektivet där deltagaren står i fokus har utvärderingen identifierat 
ytterligare faktorer som bidrar till DISAs goda resultat: att arbetet genomsyras av ett salutogent synsätt, 
samarbetet mellan aktivitetscoach och Försäkringskassans handläggare, att coacherna ser till hela individen 
och inte bara fokuserar på arbetsförmågan, coachernas professionalism, de täta kontakterna mellan coach 
och deltagare samt att rehabiliteringen får lov att ta tid. Att coacherna sitter i samordningsförbundet DELTAs 
lokaler förefaller också spela in eftersom detta ger dem möjlighet att fokusera på sin roll som coach och 
inspireras av andra samverkansprojekt.  
 
Vidare poängterar utvärderingen att de deltagare som närmar sig 30 år är bekymrade över vad som kommer 
att hända dem efter DISA. Många av deltagarnas psykiatriska diagnoser är av kronisk karaktär och personerna 
har därför behov av fortsatt stöd. För dem kan det vara förödande att ta bort stödet som stärkt deras 
aktivitets- och arbetsförmåga. Utvärderingen rekommenderar därför att de deltagare som önskar även 
fortsättningsvis kan få stöd från en coach. Att få tillgång till en aktivitets- eller arbetscoach om man har en 
psykisk sjukdom borde vara lika självklart som att få boendestöd eller särskilt boende. 
 
Källa: Larsen, T & Schmidtbauer, P (2014) Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitets-
ersättning till arbete eller studier. Göteborg: FoU i Väst. 
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EXEMPELBILAGA 3:  
PROJEKTNAMN: HÄLSA I TID 

SAMORDNINGSFÖRBUND: FINSAM HELSINGBORG 
Hälsa i Tid riktar sig i första hand till personer med psykisk funktionsnedsättning, som är missbrukare 
och/eller beroende samt eventuellt med somatisk eller psykosomatisk sjukdom. Projektet har drivits av 
Helsingborgs stad och utgår från att kommunens Socialförvaltning samt Vård- och omsorgsförvaltning 
tillsammans med den privata och offentliga psyikatrin har tagit ett gemensamt grepp för att lyckas med sina 
respektive uppdrag att ge stöd och service till behovsgruppen. Utgångspunkt var behovet av nya samverkans-
strukturer samt utarbetande av nya rutiner och system för samordning av stöd till individen.  
 
En central aspekt inom Hälsa i Tid har varit tillämpande av metoden Case Management (CM) enligt integrerad 
psykiatri, ett processorienterat arbetssätt som kan översättas till samordnad vård med starkt fokus på patient 
och närstående. Metoden ger möjlighet att forma bättre samverkan utifrån upplägget med resursgrupps-
arbete och under hösten 2012 har personal från respektive part utbildats i metoden. Genom projektet har 90 
merdarbetare från de olika organisationerna utbildats i Case Management enligt integrerad psykiatri. Vissa 
utbildningsinsatser har finansierats med andra medel, men allt arbete med Case Management i Helsinborg 
har kanaliserats genom Hälsa i Tid.  
 
Sammanlagt har 14 Case Managers ingått i insatsdelen av Hälsa i Tid. Dessa valde vid slutet av sin utbildning i 
januari 2013 ut en deltagare att arbeta med enligt Case Management under projektets kommande två år. 
Deltagarna hade alla psykiska funktionsnedsättningar och någon form av missbruk när de först fick en Case 
Manager. Individerna stod mycket långt ifrån arbetsmarknaden. En del led även av akut hemlöshet. Ett av 
målen för projektet på individnivå var att alla deltagare skulle göra en förflyttning mot sina egna uppsatta mål. 
Detta har uppnåtts för 13 av projektets 14 klienter. De flesta målen handlar om arbete, drogfrihet och eget 
boende. I samband med att många blivit drogfria har flera kommit igång med sysselsättning, en del har fått 
praktikplats och arbete. Flera deltagare har helt kunnat avslutas från insatser i socialtjänsten och några har 
inte längre kontakt med psykiatrin. Slutenvårdskonsumtion har gått från 52 vårddygn under 2013 till att ha 
upphört under 2014. 
 
Som framgångsfaktorer pekar utvärderingen på den gemensamma utbildningen som följdes av tillämpning 
med klienter. Den gemensamma utbildningen har inneburit att samverkansparterna fått ett gemensamt språk 
i samverkan och man arbetar efter samma modell, t ex genom resursgrupp och Samordnad Individuell Plan 
(SIP). Att en person håller samman nätverket kring individen innebär att det inte behövs flera olika möten med 
ungefär samma deltagare utifrån en ena eller andra organisationens uppdrag. 
 
Styrkan i Hälsa i Tid uppfattas ligga i en given struktur för samverkan som Case Management erbjuit. Denna 
struktur har införts genom en övergripande utbildningsinsats under ledning av en processledare. Case 
Management kan inbegripa många olika behandlingsmetoder och strategier beroende på vad som passar 
individen. I de fall där även chefer och läkare har deltagit i utbildningsinsatser har detta bidragit till bättre 
kunskap om metoden och en tydligare bild av deras roll i stödjandet av Case Managers. Därtill har 
förankringen i organisationen blivt bättre. 
 
Sammantaget pekar utvärderingen på att resultaten för de deltagare som ingått i projektet förbättrats 
avsevärt och att individerna anser att samverkan mellan aktörerna blivit bättre. Den personal som utbildats i 
Case Management upplever en kompetenshöjning och att man fått konkreta verktyg för att samverka. Man 
anser att det finns en grundstruktur att hålla sig till i samverkan. Framför allt lyfter personalen fram den 
förskjutning av fokus som sker till individens förutsättningar och behov framför myndigheternas rutiner.  
 
Källa: Tranquist, J & Petersson, H (2014) Utvärdering av Hälsa i Tid. Lomma: Tranquist Utvärdering. Stencil.    
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EXEMPELBILAGA 4:  
PROJEKTNAMN: STÖD TILL ARBETE [START] 

SAMORDNINGSFÖRBUND: SAMORDNINGSFÖRBUNDET HUDDINGE, BOTKYRKA, SALEM 
Projektet Start syftar till att samordna arbetsfrämjande insatser och stöd som riktas till individer med autism, 
lindrig utvecklingsstörning eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder. Start ska göra det möjligt för dessa 
individer att komma in på arbetsmarknaden genom att matcha dem med subventionerade anställnings-
former, alternativt ge stöd till studier för de individer som önskar och har förutsättningar att studera.  
 
Start syftar till att ge stöd till individer, pröva, vidareutveckla och dokumentera fungerade metoder inom 
ramen för Supported Employment (SE) samt utveckla effektiva metoder för arbetet med att stödja deltagarna 
så att dessa efter insatsen ska ha kommit närmare arbetsmarknaden och hittat lämplig yrkesutbildning. Enligt 
utvärderingen är det unika med projektet hur Start arbetar med och tillämpar metoden. Samtidigt som 
projektet har en klart definierad målgrupp så arbetar man brett med den, d v s med alla aspekter på 
deltagaren och inte bara de arbetsrelaterade. Vidare gör SE-handledarna noggranna kartläggningar som 
lockar fram vad deltagaren vill och vilka möjligheter som deltagaren har att förverkliga dessa. Det gör att 
chanserna ökar att för att deltagaren ska hitta en väg ut i arbete. Likaså är hela arbetsprocessen från 
kartläggning till olika insatser inriktad mot att leda till arbete eller studier. Det finns heller ingen 
tidsbegränsning som i andra program och insatser för hur länge en deltagare kan vara inskriven. En ytterligare 
viktig faktor är att Start, till skillnad från andra program och insatser, kan följa deltagaren och stötta denne 
när den väl fått arbete eller börjat studera. 
 
Utvärderingen slår fast att andra myndigheter, program och insatser arbetar på ett annat sätt med 
personerna ur Starts målgrupp. Det är heller inte möjligt för dem att arbeta på det sätt som Start gör. 
Myndigheterna har tidsbegränsade insatser, har inte resurser eller möjligheter att ge stöd efter det att själva 
åtgärden är avslutad. Utvärderingen menar målgruppen har för stora funktionsnedsättningar för att kunna 
klara t ex Arbetsförmedlingens insatser som bygger på att deltagarna har större mått av ”självgående”. 
Samtidigt har de så stor arbetsförmåga att de inte passar in i daglig verksamhet.  
 
Enligt utvärderingen uppfattas resultaten som Start har uppnått som bra, särskilt med hänsyn till de 
förutsättningar som deltagarna hade när de började i Start. Handläggarna bedömer att det inte hade gått att 
uppnå samma resultat med alternativa insatser. Att Start uppnår goda resultat förklaras i utvärdeirngen av tre 
faktorer:  

• Arbetssättet/metodvalet, d v s att Start arbetar enligt Supported Employment på ett för Start 
anpassat sätt. Därefter stöttar SE-handledarna deltagarna både på vägen till och i arbete.  

• Att SE-handledarna är kunniga om målgruppen och dess möjligheter att arbeta men också tar ett 
helhetsgrepp på deltagarens livssituation.  

• Den tredje faktorn är att det funnits så pass mycket resurser avdelade att det finns tid att 
iindividualisera stödet och låta det pågå under (tillräckligt) lång tid så att deltagaren hinner få ett 
etablerat fäste på arbetsmarknaden.  

 
Källa: Ledningskonsult M Tham AB & Oxford Research (2014) Från Start till målet arbete eller studier.  
Djursholm: Ledningskonsult M Tham AB. Stencil.  
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EXEMPELBILAGA 5:  
PROJEKTNAMN: GRENVERKET SÖDERTÖRN 

SAMORDNINGSFÖRBUND: SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA SÖDERTÖRN 
Grenverket Södertörn har varit ett paraplyprojekt initierat och sammanhållet av Samordningsförbundet Östra 
Södertörn med fem delprojekt i fyra olika kommuner. Delprojekten har i sin tur varit delfinansierade av 
samordningsförbund i de olika kommunerna. En gemensam Grenverksstyrgrupp har funnits, liksom lokala 
styrgrupper för respektive delprojekt. Grenverket har arbetat med tydliga och renodlade roller i projekt-
organisationen och med länkar mellan övergripande styrgrupp och lokala styrgrupper. I och med denna 
strategi har fördelarna med Grenverkskonstruktionen i stor utsträckning kunnat realiseras, i form av 
erfarenhetsutbyte, smidig projektadministration och kollegialt stöd, samtidigt som nackdelarna med det 
komplexa styr- och ledningsarbetet i hög grad undvikits.  
 
Grenverket Södertörn har haft en central projektorganisation bestående av projektsamordnare och 
projektekonom. Genom inrättandet av en för Grenverket central projektadministration har delprojekt-
ledarna avlastas från stora delar av den administration som är förknippad med att driva ett ESF-finansierat 
projekt. Det har gett delprojektens projektledare mer tid ägna sig åt verksamhetsutveckling och ledning av 
delprojektens medarbetare, vilket skapat bättre förutsättningar för att realisera mål och syfte med 
delprojekten. Utvärderarnas bedömning är att utrymmet för kreativitet och utlopp för energi i delprojekten 
ökade när Grenverket stod för struktur och uppföljning. En annan aspekt som handlar om arbetet med 
implementering. Den mall för implementering som utarbetades av projektsamordnaren var till stöd för 
delprojektledarna att reflektera och konkretisera tankarna kring sina respektive projekt genom att den gav 
struktur och tydlighet.  
 
Grenverket Södertörn hade en central styrgrupp, sammansatt av samordnarna från de lokala 
samordningsförbunden samt representanter för Arbetsförmedling, kommun och Försäkringskassan, liksom 
projektsamordnaren och projektekonomen. Denna gruppering har haft ett övergripande ansvar för de 
gemensamma satsningarna och för projektets målsättningar. Samtidigt har varje delprojekt haft parallella 
styr- och ledningsgrupper i form av de lokala samordningsförbundens ledningsstrukturer. Denna dubbla 
styrning av delprojekten är ett potentiellt problematiskt förhållande. Utvärderarnas uppfattning var att det i 
Grenverket Södertörns fall inte funnits några större styrningsproblem. Samordnarna för de lokala 
samordningsförbunden har i Grenverkets haft en avgörande roll för att samarbetet och samspelet har 
fungerat. Samordnarna har därigenom varit länkarna mellan övergripande styrgrupp och lokala styrgrupper.  
 
Enligt utvärderingen har delprojektledarna poängterat att deltagandet i Grenverket Södertörn berikat deras 
verksamheter på flera sätt. Ett sätt är naturligt nog de Grenverksfinansierade insatserna som delprojektens 
deltagare och medarbetare kunnat ta del av. Stordriftsfördelar har realiserats genom gemensamma 
utbildningar, både för ungdomar och för projektpersonal. Ett annat sätt är det stöd som projektsamordnaren 
erbjudit löpande under projekttiden till delprojektledarna, vilket tagit sig uttryck i såväl stöd i dialog med 
styrgrupper och i att hålla samman implementeringsplaneringen. Ett tredje, minst lika viktigt, sätt är det 
strukturerade erfarenhetsutbytet mellan delprojekten.  
 
Källa: Fagerlind, H & Sandberg, S & Bjöörn, T (2013) Utvärdering av Grenverket Södertörn – slutrapport. 
Stockholm: PwC. Stencil 



[ Tranquist Utvärdering – Insatser för unga inom Finsam] 32 

 
 
 
 
 

EXEMPELBILAGA 6:  
PROJEKTNAMN: SAMORDNINGSHANDLEDARE 

SAMORDNINGSFÖRBUND: SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland initierade under 2011 projektet Samordningshandledare som 
omfattat kommunerna Laholm, Hylte, Halmstad, Kungsbacka, Falkenberg och Varberg. I oktober 2011 
startade projektet med hjälp av personal som behöll sin anställning hos respektive huvudman, vilket 
garanterade kompetens från Arbetsförmedlingen, Region Halland, Försäkringskassan samt från olika delar av 
den kommunala verksamheten. Projektet skiljer sig organisatoriskt från andra projekt inom Samordnings-
förbundet genom att det direkt leds av förbundsordförande och styrelsen. Ett förhållande som enligt 
utvärderingen stärkt projektets ställning och bidragit till dess förankring i länet.  
 
Totalt arbetar åtta Samordningshandledare i team med två personer i varje team. I varje arbetslag finns t ex 
medicinsk kompetens (psykiatri) och kompetens från arbetslivsinriktad rehabilitering. Efterhand har andra 
kompetenser tillkommit, t ex inom skolkurativt arbete eller arbetsterapeut. Arbetslagen har geografiskt skilda 
ansvarsområden men samarbetar de över kommungränserna för att dra nytta av kollegornas kompetens. 
Samordningshandledarna förväntas utifrån ett givet uppdrag kring en individ tillsammans med handläggare 
inom de remitterande myndigheterna och individen planera och stödja vägen till utbildning, arbete eller till 
egen försörjning på annat sätt. Vägarna till arbete beskrivs i ett Kartotek som innefattar projekt, 
organisationer, myndigheter och vårdgivare i länet. Samordningshandledarna fungerar sedan som en form av 
”case manager” och utgör ett personligt stöd för individen under rehabiliteringsprocessen. Myndighets-
utövning ligger kvar hos ordinarie myndigheter och vårdgivare. Samordningshandledarna ansvarar för att föra 
en regelbunden dialog med individens professionella kontakter under hela rehabiliterings-processen.  
 
Enligt utvärderingen uppfattas samordningshandledarnas fristående ställning som positivt eftersom det 
bidrar till att de kommer nära dem som behöver deras insatser. Avsaknaden av eget myndighetsansvar bidrar 
till att de möter en tillit från de unga som de inte varit vana vid från arbetet på sina tidigare myndigheter. 
Utvärderingen lyfter fram att det finns ett utbrett stöd för funktionen samordningshandledare på det sätt 
som den har utformats. Samordningshandledarna har utvecklat tre kompletterande arbetssätt ur sitt arbete 
med de unga. Det är, enligt utvärderingen, kombinationen av dessa som förklarar framgången med projektet. 

• Det första arbetssättet har utvecklats ur arbetet med ungdomar som utretts och har tydliga 
diagnoser. Det är inriktat på att mobilisera resurser och organisera samarbetet mellan de unga, 
berörda myndigheter och vårdgivare. Aktörerna synliggörs bl a genom det upprättade Kartoteket.  

• Det andra arbetssättet är utvecklat ur arbetet med unga som har komplexa eller oklara diagnoser. 
Det utnyttjar på ett mera påtagligt sätt de multidisciplinära teamens samlade kompetens. 
Insatserna blir sammansatta och sker vanligen utifrån en helhetssyn på de ungas tillvaro. 

• Ett tredje arbetssätt är utvecklat ur arbetet med de s k ”hemmasittarna”, som drar sig undan 
myndighetskontakter. Det ställer speciella krav på bemötande och uthållighet i kontakterna för att 
dessa inte ska brytas. 

 
Utvärderingen har visat på ett effektivt resursutnyttjande i form av hög kvalitet i arbetet med unga. Den tid 
och den kompetens som Samordningshandledarna tillför arbetet med målgruppen finns för närvarande inte 
hos någon annan myndighet och vårdgivare. Samordningshandledarna har en bred samlad kompetens, vilket 
svarat mot målgruppens sammansättning med betydande inslag av unga med sociala problem och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppen innefattar till exempel unga med Aspergers syndrom 
samt unga med låg begåvning.  
 
Källa: Svensson, O (2013) Samordningshandledare för arbetslivsrehabilitering av unga med omfattande och 
komplexa behov. Halmstad: Högskolan i Halmstad. Stencil. 
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