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Ansökan om ändrad planering för Mitt val 2021-2022 

 

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört har inneburit att projektet Mitt val inte 

har kunnat genomföras enligt planering under 2020 samt våren 2021.  Projektets upplägg bygger 

på gruppträffar med olika teman, övningar i grupp och enskilt, samt fika för mer lättsamma 

samtal, i syfte att förbereda deltagarna på insatserna inom det förstärkta samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa aktiviteter med fysiska träffar går till stora 

delar rakt emot de restriktioner och rekommendationer som är, och har varit, gällande under 

pandemin. 

Diskussioner har förts om det går att genomföra träffarna digitalt istället. Den samlade 

bedömningen har varit att projektets syfte kommer vara mycket svårt att uppnå med enbart 

digitala träffar. Den främsta anledningen bakom bedömningen är att en viktig del av projektet är 

att deltagarna ska komma hemifrån, samt att det saknas funktionella tekniska lösningar. 

Deltagarna bör ha en god teknisk utrustning och kunskap för att kunna delta via digitala 

plattformar. Den plattform som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tillgänglig att 

använda är Skype, vilken inte är funktionell nog vid denna typ av insats som bygger mycket på 

interaktivitet mellan mötesledare och deltagare. 

Vi ser nu att det kan finnas möjlighet att testa att genomföra grupper inom Mitt val helt eller 

delvis digitalt. Vaccinering av befolkningen har kommit igång, vilket kan innebära att vi under 

hösten 2021 har möjlighet att träffas fysiskt. Det finns också en planering att Arbetsförmedlingen, 

och eventuellt Försäkringskassan, ska övergå från Skype till Teams, som är ett betydligt mer 

funktionellt verktyg vid digitala träffar inom projektet. Kontakt har tagits med 

Arbetsförmedlingens IT-enhet för att undersöka möjlighet att köpa in surfplattor att använda i 

projektet. Dessa surfplattor bekostas av projektet men de behöver fungera i Arbetsförmedlingens 

IT-infrastruktur, varför inköp via Arbetsförmedlingen undersöks. Möjlighet att hyra surfplattorna 

eller att Arbetsförmedlingen köper tillbaka dem efter projektets utgång undersöks också. 

Förutsättningar för digital version av Mitt val: 

- Tillräckligt tekniskt kunnande hos deltagare. Ska säkerställas redan i urvalsprocessen. 

- Tillgång till teknisk utrustning. Inköp/hyra via Arbetsförmedlingen undersöks. 

- Funktionellt digitalt verktyg, i dagsläget är Teams aktuellt. Skype fungerar inte tillräckligt 

bra. 

 

Förslag om att Mitt val pausas under våren 2021, pga. restriktioner till följd av coronapandemin. 

Projektet återupptas i maj, på 50%, för att förbereda gruppstarter efter semesterperioden samt 

digitalisering av upplägg. Under hösten 2021 är målet att vara i full gång igen, och genomföra 

åtminstone två grupper, varav en är helt eller delvis digital. Att genomföra, följa upp och planera 

insatserna tar mycket tid, vilket försvårar att grupper överlappar varandra. Det behöver finnas 

”luft” för justeringar och oplanerad frånvaro av gruppledare, t.ex. sjukfrånvaro. Det är en lärdom 

från genomförandet av gruppträffar under hösten 2020.  
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För att ha möjlighet att genomföra fler grupper inom projektet och dra fler lärdomar om 

genomförande, såväl fysiskt som digitalt, dokumentera och sammanställa metoder och slutsatser 

föreslås förlängning av projektet under våren 2022. Under januari-maj 2022 kommer fokus vara 

att genomföra grupper, och under juni sammanställs dokumentation och slutrapport. 

 

 

 

Ekonomi Mitt val 2021 och 2022 

 

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFTER 

 

 

Johan Weidenmark  Faton Lajqi  Carina Åberg 

Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan Försäkringskassan 

 Tjänst Kostnad 2021 Ursprunglig budget 2021 Kostnad 2022 

FK FV 25% 82 250 kr 141 000 kr 70 500 kr 

FK SF 50% 154 700 kr 265 000 kr 132 500 kr 

AF 100% 306 250 kr 525 000 kr 262 500 kr 

Surfplattor, utbildning mm.  100 000 kr 156 000 kr 50 000 kr 

Totalt  643 200 kr 1 087 000 kr 515 500 kr 


