
 

            Med förhoppning om en fin jul….. 

Året lider mot sitt slut men innan vi hälsar ett nytt välkommet vill vi summera med 

årets sista nyhetsbrev.  

INDIVIDSAMVERKANSTEAMET 

Under hösten har Individsamverkansteamet haft full fokus på att jobba fram ett nytt 

koncept som ska möta upp behovet hos de deltagare som remitteras till 

verksamheten och som i allt högre grad visat sig vara i behov av prerehabiliterande 

insatser. En positiv effekt av vårt nya arbetssätt är att kötiden kommer att minska till 

Individsamverkansteamet. 

Vårt nya arbetssätt går i stora drag går ut på att vi arbetar med deltagarna i grupper 

vars syfte är att stärker deltagarna i att ta steg närmare arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Parallellt med gruppverksamheten fortsätter det enskilda stödet som 

tidigare. Vi har under hösten provat konceptet i Lerum i samarbete med AME och 

det har varit ett framgångsrikt koncept. 

Parallellt med att ta fram vårt nya arbetssätt har vi fortsatt arbeta med de deltagare 

som är inskrivna hos oss sen tidigare och glädjande nog har ett flertal av dessa, som 

tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden, kommit ut i olika typer av anställningar.  

BALDER/ACTIVERA 

ESF-projektet ACTivera startade upp i augusti och är en metodutveckling av Balder 

och syftar till att stärka upp insatserna för främst individer med aktivitetsersättning 

men även för individer som riskerar hamna mellan stolarna. I Samband med 



projektstart har två nya medarbetare börjat hos oss på Insjöriket. Emelie Cronvall 

jobbar som Case-maneger och Helena Fröjmark som jobbar som psykoterapeut.  

Som ett led i utvecklingsarbetet har ett par av våra medarbetare gått en ACT-

utbildning och under våren 2020 kommer vi att starta upp gruppverksamheter för 

deltagarna på Insjöriket.  

En annan del av utvecklingsarbetet kommer bestå i tjänstedesign utifrån mänskliga 

rättigheters perspektiv, arrangerad av Emerga institute. Det planeras även Case-

maneger utbildning till våren  

Har ni frågor om Balder/ACTivera går det bra att kontakta Roya Havtash: 

roya.havtash@molndal.se 

PREMIÄR 

Under hösten/vintern 2019 har PREMIÄR summerat resultaten för projektet och 

försett den externa utvärderaren med underlag till en slutrapport. Av de 51 deltagare 

som varit med under de tre åren har 76 % gått vidare till jobb och/eller studier annat 

än SFI. Målet var 40 procent. Extra kul är det att så många gått i studiespåret (fler än 

hälften), då den mesta forskningen tyder på att det ger bäst effekt på lång sikt. 

 

Framgångsfaktorer har varit det nära samarbetet med Business Performance AB och 

den öppning som de hjälpt till med till det privata näringslivet. Den 12 november 

hade vi en spridningskonferens med ett 50-tal deltagare från olika verksamheter. 

Den 10-11/12 deltog projektledaren i ett forum inbjuden av Österrikes International 

Centre for Migration Policy Development (ICMPD) för att där presentera projektet. 

Resultatet av sammankomsten ska ligga till grund för Österrikes fortsatta strategi för 

arbetet med unga migranter. 

Under vecka 51 håller vi i projektgruppen på att avsluta arbetet och föra över de 

deltagare som ännu inte fått sin situation löst, till Samordningsförbundet Insjörikes 

ordinarie verksamheter. En intern målsättning med projektet Premiär har varit att 

samla ihop erfarenheter och kunna inkludera nyanlända i förbundets ordinarie 

verksamhet.  

Under sommaren arbetade vi dessutom fram en ansökan om ESF-medel för att 

kunna föra över erfarenheterna till Härryda och Alingsås kommuner, men på 

”mållinjen” beslöt ESF att inte bevilja projektet medel. I skrivande stund håller vi på 

med diskussionen om att – på uppmaning av ESF – att undersöka möjligheterna att 

göra en ny ansökan för den utlysning som nu är öppen och avslutas den 24 februari. 

Har ni frågor gällande Premiär går det bra att kontakta Tristan Troby; 

tristan.troby@arbetsformedlingen.se 

LEADER 

Samordningsförbundet Insjöriket har i samarbete med Alingsås och Härryda 

kommun fortsatt med projektet Leader (Liaison Entre Actions de Dèveloppement de 

l´Economie Rurale) ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på 
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landsbygden”. Det är kartläggning av arbetsförmåga (KAF) för personer med 

försörjningsstöd och som står långt från arbetsmarknaden. Hittills har 29 deltagare 

aktiverats av de 100, som är målet för hela projekttiden fram till och med november 

2020.  

Har ni frågor gällande Premiär eller Leader går det bra att kontakta Tristan Troby; 

tristan.troby@arbetsformedlingen.se 

AKTIV 

Samordningsförbundets styrelse har önskat en utveckling av verksamheten Aktiv för 
att på ett bättre sätt kunna möta den målgrupp som är aktuell för förbundet. Detta 
innebär att Aktiv i sin nuvarande för kommer försvinna i fyra av våra 5 kommuner. I 
Lerum kommer Aktiv finnas kvar som tidigare. Till Lerum kan även andra 
kommuninvånare (Mölndal, Partille, Härryda och Alingsås) vända sig för att ta del av 
träning på gym under 8 veckor. Dock i mån av plats. (Kontakta fysioterapeut Håkan 
Peterson, 010-435 90 10, för platstillgång). Förändringen gäller från och med 1 
januari 2020. 

PRIMUS 

Den 1 januari 2020 startar vi planeringen av gruppverksamheten som vi kallar 
Primus där temat är friskvård/egenvård. Primus ersätter Aktiv i samtliga kommuner 
utom Lerum. 

Primus kommer att erbjuda grundläggande kompetenshöjande föreläsning, 
avslappning och lättare fysisk aktivitet i grupp. Samt möjlighet till individuellt riktat 
stöd från arbetsterapeut (balans, sömn, energi i vardag), fysioterapeut 
(kroppskännedom, rörelserädsla, träning på gym, promenader, avslappning) och 
samtalsterapeut. Allt för att göra personerna redo för nästa steg i sin process mot 
självförsörjning. 

Insatsen riktar sig till deltagare inskrivna i förbundets insatser där Aktiv tidigare 
varit en för hög tröskel. Vi öppnar även upp för ett antal platser för personer som 
kommer direkt från våra parter såsom Arbetsmarknadsenheterna. 

Till våren 2020 erbjuder vi detta till att börja med i Härryda och Alingsås. Från den 9 
januari 2020 hälsar vi därmed fysioterapeut Elisabeth Petersson välkommen till oss! 
Hon kommer närmast från kommunrehab i Mölndal och har det senaste varit 
utlånad till Aktiv i Mölndal. 

Mer information om Primus kontakta arbetsterapeut Ewa Michaelsen, 010-486 16 
65, ewa.michaelsen@arbetsformedlingen.se 

VÅLD I NÄRA RELATIONER 

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 ca 16.000 misshandelsbrott i 
Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. Den stora våldsutsatta 
gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av närstående män. 

Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans 
med flera samordningsförbund, däribland Insjöriket, i ett regeringsuppdrag med mål 
att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, 
sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. 
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I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. I och med detta 
regeringsuppdrag ingår vårt förbund i ett projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt 
våld som pågår till 2021. För att upptäcka personer som utsatts/utsätts för våld och 
personer som utövat/utövar våld ställer vi standardiserade frågor till alla våra 
deltagare som vi möter. 

Vill du veta mer om vårt arbete i detta kontakta Monia N Sarenstrand 
monia.sarenstrand@partille.se  073-558 27 93. 

Hitta mer information om projektet via länken 
http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx 

EFFEKTUTVÄRDERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDEN 

Som vi tidigare informerat om pågår en utvärdering av samordningsförbunden. 

Syftet med denna granskning är att ge en överblick av samordningsförbundens 

organisation och verksamhet och att utvärdera effekterna av deras verksamhet på 

kommun- och individnivå. 

Det är Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som utvärderar 

samordningsförbundens organisering och verksamhet. Granskningen är ett 

regeringsuppdrag och Insjöriket är ett av de förbund som utvärderas genom en 

effektutvärdering och det är verksamheterna Balder och Individsamverkansteamet 

som granskas. Detta innebär att de remisser som kommer till förbundet slumpas till 

en kontrollgrupp respektive behandlingsgrupp. Behandlingsgruppen ska erbjudas 

stöd så snart som möjligt och går alltså före i den kö som finns till verksamheterna. 

De individer som slumpas till kontrollgruppen ska stå i kö minst 6 månader. Sedan 

kommer ISF att jämföra de olika grupperna för att se om stödet från förbundet ger 

någon effekt. Resultatet av effektutvärderingen planeras publiceras i december 2021 

Effektutvärderingen är den sista av tre utvärderingar som gjorts. Om ni vill läsa 

resultaten av de två tidigare finns de länkade nedan; 

Samordningsförbundens verksamhet och organisering (ISF rapport 2019:1, 

publicerad i februari 2019) 

Utvärdering av de samlade/totala effekterna på kommunnivå - Gör 

samordningsförbund någon skillnad? (ISF rapport 2019:4, publicerad i mars 2019) 

Besök gärna vår hemsida för mer information om verksamheter finansierade av 

förbundet samt kontaktvägar in; www.sofinsjoriket.se  
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