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Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) – 
ansökan om medel 2019-2021 

 

Region Jönköpings län söker, tillsammans med samverkande parter, härmed 

medel för en långsiktig förlängning av verksamheten 2019-2021. Sammantaget 

visar Funktionsnedsatta i arbete (FIA) goda resultat och en högfungerande 

verksamhet som är i behov av en mer långsiktig finansiering. 

Bakgrund till ansökan 
Syftet med verksamheten är och har varit att underlätta för människor med 

funktionsnedsättning att komma ut i/tillbaka till arbetslivet och på så sätt tillvarata 

och stärka människors möjligheter på arbetsmarknaden. Det är också ett sätt att 

minska det utanförskap och i många fall även den psykiska ohälsa som annars lätt 

följer i arbetslöshetens spår. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har 

finansierat verksamheten från och med 1 augusti 2013.  

Mål och resultat 
Mål 1: 30 % av deltagarna kommer ut i studier eller arbete och att 50 % kommer 

ut i arbetsprövning eller praktik.  

 

FIA har under sju år som projekt nått de uppsatta målen att få ut 25 – 30 % av 

deltagarna i anställning. Av 2017 års 33 deltagare har 11 kvinnor och 5 män varit 

ute i arbetsträning eller arbetslivsinriktad praktik. 10 deltagare har avslutats under 

året. 6 av de 10 avbröt på grund av sjukdom. En av de 10 hade börjat arbeta vid 

avslut. För att räkna procent behöver en större grupp avslutade granskas.  

 

Under perioden 2013-2017 har 15 av 38 kvinnor och 7 av 27 män fått arbete vid 

avslut och en man börjat studera. Det innebär totalt 35 % av de avslutade. Målet 

är uppfyllt även om man bara räknar med de personer som påbörjat anställning 

eller studier efter stöd från coacherna (ej praktik). 

 

Mål 2: 75% av avslutade deltagare ur FIA ska ange klart positiva svar på 

frågorna ”Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?” samt  

”Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” 

 

Mätning kommer ske via utvalda frågor från de nationella indikatorer som finns 

för finansiell samordning, i syfte att ge ett deltagarperspektiv på verksamheten.  

 



 

     

2018-05-28      

 
 

2(5)  

Kvalitativ och kvantitativ utvärdering 

En kvalitativ och kvantitativ utvärdering av FIA genomfördes 2016 av Inger 

Jansson, Jönköping University. Utvärderingen ger både en bild av deltagarnas 

upplevelser av insatsen via fokusgrupper, såväl som arbetsgivarnas och 

handläggarnas bild via individuella intervjuer. Enkät i form av EQ-5D har 

genomförts med 52 deltagare och det finns en signifikant skillnad i livskvalitet 

mellan före och efter kontakt i verksamheten. 

 

Teamet arbetar lösningsfokuserat och har egen erfarenhet att utgå ifrån. Teamet 

ser regler som en möjlighet och går snabbt i agerande – ett citat beskriver hur de 

går ”från att utreda till att reda ut” genom hög tillgänglighet och tydlig 

återkoppling. Återkopplingen beskriver även handläggarna som en mycket positiv 

del av FIA. 

 

Deltagarna berättar hur FIA mäklar och matchar deras behov i förhållande till 

arbetsgivarnas behov och handläggare på Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  

Att komma till FIA beskrevs som något annorlunda än att komma till en 

myndighet. Erfarenheten från myndighetskontakter kunde vara bra men man hade 

inte samma erfarenhet av att få det konkreta och informella stöd som man fick på 

FIA. 
 

Handläggarna uttryckte positiva erfarenheter av FIA. Det som kunde hindra dem 

från att aktualisera en person till FIA var den osäkra framtiden för projektet. Det 

kunde handla om en person som handläggaren ansåg hade stort behov av både 

konkret och kontinuerlig stöttning såväl som en långsiktig uppföljning. I flera fall 

lyfte man unga personer som behövde ett omfattande stöd för att komma ut i 

arbetslivet. I dessa fall kunde handläggare tveka att aktualisera hos FIA på grund 

av den osäkerhet som man uppfattat råder kring deras existens. 

 

Arbetsgivarna uttryckte i utvärderingen att FIA förmedlade kontakt med 

arbetssökande som de annars inte skulle fått kontakt med. Arbetsgivare berättar att 

de genom FIA fått erfarenheter av både bra och pålitlig arbetskraft, dock med 

vissa begränsningar, men som efter anpassningar kunde fungera alldeles utmärkt. 

 

 

Samhällsekonomisk analys 

En förenklad samhällsekonomisk analys gjordes 2016 i samband med Jönköping 

Universitys utvärdering. Schabloniserade uppgifter är omsatta utifrån 

nationalekonom Ingvar Nilssons utredningsarbeten. Nedan följer utdrag ur 

analysen. 

 

Utredningar av Ingvar Nilsson m fl av fördelningen av samhällets kostnader för 

utanförskapet för respektive huvudman, och därmed vem som har mest att vinna 

på en lyckad rehabilitering, visar följande fördelning: 
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• Kommunen 42% (försörjningsstöd, missbrukarvård, stödinsatser för 

personer med funktionshinder m.m) 

• Landsting/region 20% (besök på vårdcentraler och öppenpsykiatri, 

medicinering m.m) 

• Försäkringskassan 26% (ersättningar, handläggning m.m) 

• Arbetsförmedlingen 9% (handläggning, utredning, anställningsstöd m.m) 

• Rättsväsende och övriga 3% 

 

Analyser av de ekonomiska effekterna av projekt som FIA är viktiga för att få 

fram underlag till beslut om nya satsningar. Därför har den samhällsekonomiska 

analysen gjorts. I rapporten dras följande slutsatser: 

 

• Projektet har sedan förbundet kom in som finansiär lett till en 

samhällsekonomisk vinst med omkring 3 milj kr.  

• Om FIA fortsätter ytterligare 3 år beräknas verksamheten kunna 

generera en samhällsvinst på över 16,8 milj kr 

• Denna form av samordnad rehabilitering förefaller ge en stor vinst för 

alla berörda 

Målgrupp 
FIA arbetar med arbetslösa individer med fysisk och/eller psykisk 

funktionsnedsättning (exkluderat hel sjukersättning), som är redo att arbeta men 

behöver stöd på vägen att hitta en plats på arbetsmarknaden.  

 

Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Enter och 

Region Jönköpings län, framför allt via primärvård och psykiatri. FIA tar även 

emot deltagare från AMA och sökande med försörjningsstöd.  

 

Antalet människor med psykisk ohälsa ökar i samhället, vilket tydligt har visat sig 

bland antalet sökande med psykisk ohälsa till FIA. Denna grupp har ett större 

behov av stöd på sin väg ut i arbete och FIA behöver därför lägga mer tid på varje 

individ idag. Under 2016 och halva 2017 togs även remisser emot gällande 

individer med psykisk ohälsa (ofta med diagnos utmattningssyndrom) som hade 

en anställning. Detta ändrades i ett beslut i styrgruppen hösten 2017 eftersom 

dessa individer inte var redo för arbete och ofta var inte heller arbetsgivarens 

rehabiliteringsskyldighet uttömd.  

 

Arbetssätt 
Stödet från FIA skräddarsys efter varje enskild deltagares behov. Arbetssättet 

utgår från Supported Employment-metoden (SE) och strategier för Motiverande 

samtal (MI). Grunden i arbetssättet beskrivs nedan. 

 

Stöd för individen: 

• Kartläggning av ex. hinder, resurs, intresse, motivation och tidigare 

utredningar.  
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• Hjälp att hitta en lämplig arbetsplats. Deltagare matchas noga mot 

arbetsgivare innan de kommer ut på arbetsprövning. Under arbetsprövning 

och inledning av anställning görs uppföljningar efter behov.  

 

• Hjälp att hitta anpassningar på arbetsplats tillsammans med berörda 

aktörer.  

 

• Stöd i kontakt med olika aktörer.  

 

• Coachning och samtalsstöd.  

 

• FIA-träffar - anordnas 1 g/mån där alla aktiva deltagare är välkomna att 

delta. Samtal med olika teman (ex kost/hälsa) eller studiebesök på ex. 

olika företag. 

 

Stöd för både individ och arbetsgivare 

• Långsiktigt stöd och hjälp, både för deltagaren och arbetsgivaren.  

 

FIA erbjuder mer stöd för individer, med fysiskt och/eller psykiskt 

funktionshinder, som behöver hjälp att hitta en arbetsplats. Om det händer något 

på en arbetsprövning eller efter att man fått anställning åker FIA-coacherna ut 

snabbt (ofta samma dag) för att stödja såväl individ som arbetsgivare.  

 

FIA har mycket tät uppföljning med arbetsgivaren och individen, för att följa 

processen men också för att ge råd om ev. anpassningar, förändringar som 

behöver göras i ex arbetsuppgifter. Eftersom coacherna ofta besöker eller följer 

upp via telefon kan också arbetsprövning som inte är hållbar bromsas i tid, för att 

inte individen ska få bakslag i sin rehabilitering tillbaka till arbete.   

  

Verksamhetsstyrning 
I styrgruppen för FIA ingår samordningsförbundet Södra Vätterbygden, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköping län. Region 

Jönköpings län fortsätter att vara projektägare. HSO är fortsatt utförare och 

ekonomiansvariga. 

 
Budget  
Med ansökan föreslås en långsiktig finansiering med en treårsbudget som 

revideras varje år, på samma sätt som för verksamheten Enter. På nästa sida finns 

budgetöversikt med specificerade omkostnader per år. 
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Budgetöversikt 2019-2021      

 Jämförelse:    

  
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Lön inkl sociala avgifter 384 140 393 743 403 586 413 675 

7012-3050 Löner inkl sociala         

          

          

Lokalkostnader 83 700 84 558 84 558 86 218 

5010 hyra/ kvartal         

          

Administrativa kostn 48 000 51 000 53 000 55 000 

6110 kontorsmaterial 2 500 2 500 3 000 3 000 

6211 tele/mobiler/internet 18 500 19 500 20 000 21 000 

6250 porto och bankkostnad   1 000 1 000 1 000 

6570 admin 27 000 28 000 29 000 30 000 

     

Resekostnader 12 000 12 000 13 000 13 000 

5800 Bil/buss/elcykel         

          

Utbildning/utveckling 10 000 10 000 10 000 10 000 

7610 Utbildning         

          

Möten/aktiviteter 15 000 16 000 17 000 18 000 

5310 lokal, servering         

7611 styrgrupp mm         

         

Köp av tjänst 20 000 20 000 20 000 20 000 

          

Summa (avrundat i 100-tal):  572 800 587 300 601 100 615 900 
 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Jesper Ekberg 

Folkhälsochef 

Region Jönköpings län 


