
 

 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

 
 
 
 
 

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) – ansökan 
om medel 2022-2024 

Försäkringskassan, område Småland Nordväst söker, tillsammans med samverkande parter, 
härmed medel för en fortsatt förlängning av verksamheten 2022-2024. 

 

Bakgrund till ansökan 
 
Syftet med verksamheten i FIA är att underlätta för människor med funktionsnedsättning att 
komma ut i/tillbaka till arbetslivet och på så sätt tillvarata och stärka människors möjligheter på 
arbetsmarknaden. FIA har levt upp till sitt syfte och levererat ett väldigt bra resultat. Verksamheten 
är finansierad tillfullo av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Region Jönköpings län har 
stått som huvudman sedan 2013. Nu tar Försäkringskassan över som huvudman och ansöker om 
medel för perioden 2022-2024. 

 
 
 

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. Under 2022 förväntas även 
Samordningsförbundets planerade Basverksamhet leverera deltagare till FIA. 
Basverksamheten är tänkt som en förberedande insats för individer som behöver extra 
stöd för att kunna komma till insatser som t ex FIA. 

 
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. 
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Arbetssätt 

Det är två handledare på 50% var som utför arbetet i FIA. 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. 

 
• 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 lämplig 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. 

 
För att öka tillgängligheten för FIA i Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner kommer FIA 
att dra nytta av de erfarenheter vi fått av digitala möten under Pandemin. FIA kommer att 
kunna ha ett 1:a fysiskt möte där deltagaren finns för att sedan ha digitala möten. Det gör 
att FIA kan användas av deltagare i alla förbundets kommuner i högre utsträckning än 
hittills. 
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Mål och resultat 
 
Mål 1: 30 % av avslutade deltagare i FIA kommer ut i studier eller arbete. 

 
FIA har under åren 2018-2020 nått de uppsatta målen att få ut 25 – 30 % av deltagarna i 
anställning. Av 2018 års 37 deltagare var 19 ute i arbetsträning eller arbetslivsinriktad praktik. 
10 deltagare avslutades under året. 6 av dem hade arbete och en studerade vid avslut. 12 
kvinnor och 7 män har avslutats under året 2019. Av dem hade två kvinnor börjat ej 
subventionerat arbete och fem kvinnor och två män subventionerat arbete (47%). Det är ett 
mycket gott resultat. 

 

Mål 2: 50 % av deltagarna i FIA kommer ut i arbetsprövning eller praktik. 
 
Under 2020 deltog 19 kvinnor och 10 män. 10 kvinnor och 2 män har avslutats under året. Av dem 

hade två kvinnor börjat subventionerat arbete. Av de 29 deltagarna har 19 (65%) varit i 

arbetsprövning eller praktik under året. Att så många kommit ut i prövning eller praktik under året 

är mycket positivt under förutsättningarna som varit. Antal anställningar har varit lägre än vanligt. 

Flera arbetsgivare har backat p g a pandemin. 

 

 
Mål 3: 75% av avslutade deltagare ur FIA ska ange klart positiva svar på frågan ”Har 
du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?” 

 
År 2019 svarade 73% klart positivt på frågan om de fått stöd på ett sätt som är till nytta för dem. 

 

 
Mål 4: 75% av avslutade deltagare ur FIA ska ange klart positiva svar på frågan ”Tar 
personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” 

 
2019 svarade 90% klart positivt på frågan om de anser att personalen tillvaratar deras 

erfarenheter, kunskaper och synpunkter. Det svaret ligger betydligt högre än genomsnittet i landet. 

2018 då enkäten var ny för verksamheten angav de fyra som svarade på enkäten klart positivt på 

båda dessa frågor. Endast 9 deltagare besvarade indikatorenkäten vid avslut 2020. Båda dessa år 

är deltagande för lågt för att kunna analysera resultatet. Ny uppföljning görs om ett år. 

 

 
Samhällsekonomisk analys 

Vid medlemssamrådet för förbunden i länet i februari 2019 beslutades att förbunden skulle pröva 
att redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i Samordningsförbundet 
Göteborg Centrum. I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas utifrån vissa schabloner: 

 
- Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10.000kr 
- Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt andra 
ersättningar typ bostadsbidrag är 500kr per person och månad. 
- Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5.700kr/månad (vid 
heltidsarbete med grundlön 19.000kr) 
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Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10.500kr i minskade 
kostnader och 5.700kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16.200kr per månad. Denna effekt jämförs 
med insatta medel till samordningsförbund eller respektive verksamhet. Många argument kan 
ställas mot denna typ av schablonisering. Det finns flera positiva effekter som inte mäts (t ex 
effekter för alla som inte når ända fram till anställning under mätperioden) samtidigt som det finns 
faktorer som anställningsstöd, fortsatt behov av t ex sjukersättning på deltid och annat som 
begränsar vinsten för samhället. Det finns dock anledning att tro att de positiva och negativa 
effekterna till stor del tar ut varandra. Kommunernas och regionens ekonomi är inte heller berörda 
av Arbetsförmedlingens kostnader för anställningsstöd. Under åren 2018-2020 var det 17 
deltagare som avslutades till arbete i FIA x16.200kr x12mån, totalt 3.304.800kr. Som en 
jämförelse kan tilläggas att kostnaderna för verksamheten under samma period var 1.707.000kr. 

 
2016 gjordes en förenklad samhällsekonomisk analys i samband med Jönköping 
Universitys utvärdering. Denna analys är gjord utifrån nationalekonom Ingvar Nilssons 
utredningsarbeten. Analysen som helhet finns att läsa på förbundets hemsida. 

 

Utvärdering 

Under den kommande 3 årsperioden vill vi genomföra en uppföljning/utvärdering av de 
individer som kommit i arbete via FIA. Det är svårt att beräkna kostnader för detta i nuläget. 
Vi vill återkomma med en särskild ansökan om medel till kommande uppföljning/utvärdering. 

 

Verksamhetsstyrning 

I styrgruppen för FIA ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköping 
län, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Funktionsrätt Jönköpings län . 
Försäkringskassan tar över från Region Jönköpings län som projektägare. 
Funktionsrätt Jönköpings län är fortsatt utförare och ansvariga för ekonomin. 

 

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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Försäkringskassan 

 

Camilla Nohammar 
Områdeschef avd. för sjukförsäkring 
Småland Nordväst 

Budgetöversikt 2022-2024  

Jämförelse: 
 Budget 

2021 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Lön inkl sociala avgifter 445.000 457.000 469.000 481.000 
     

     

     

Lokalkostnader 87.000 119.000 130.000 141.000 
     

     

Administrativa kostn 55.000 57.000 59.000 61.000 
     

     

     

     

     

Resekostnader 4.000 4.000 4.000 4.000 
     

     

Utbildning/utveckling 12.000 14.000 14.000 15.000 
     

     

Möten/aktiviteter 50.000 51.000 52.000 53.000 
     

     

     

Köp av tjänst 20.000 20.000 20.000 20.000 
     

Summa (avrundat i 100-tal): 673.000 722.000 748.000 775.000 
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2021-08-30 08:07:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 CAMILLA NOHAMMAR Sverige

Signerat med E-signering

Camilla Nohammar

camilla.nohammar@forsakringskassan.se

2021-08-27 11:43:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-08-2307:18:56
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Camilla Nohammar.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2709:03:38
                    Camilla Nohammar öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2711:43:16
                    Camilla Nohammar signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-3008:07:13
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-3008:07:13
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Camilla Nohammar har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2117891/adb17a3356279989297ff49f3feb7c569cdfd528/?asset=verification.pdf

