
 

 

                  

 

 

 

 

ESF  

ESF-projektet inkluderande rehabilitering har nu kommit till final. Projektet 
har visat sig vara mycket framgångsrik, och utvärderarna har bland annat 
lyft det transnationella utbytet med Finland och universitetsutbildningen 
som växte ur projektet som positiva exempel på resultaten på projektet.    

Insjöriket har beviljats pengar från ESF tillsammans med 
Samordningsförbundet Älv & Kust och Centrum samt Försäkringskassan. 
Insjörikets delprojekt heter Activera vars syfte är att stärka upp insatserna 
för personer med aktivitetsersättning men även för individer som riskerar 
hamna mellan stolarna. Activera är kopplat till Balder och projektet 
kommer ha samverkanskoordinatorer, en case manager samt en 
samtalsterapeut med kunskap inom ACT. Projektet är nu i planeringsfas och 
kommer i augusti ta in deltagare. Har ni frågor om projektet går det bra att 
kontakta Melina Myrbäck på mejl; melina.myrback@arbetsformedlingen.se 
alt tel: 010-487 12 93. 

Samarbetet med Alingsås och Härryda kommuns arbetsmarknadsenheter i 
Leader-projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt- Kartläggning av 
arbetsförmåga” pågår under året, då förbundet står för projektledning och 
metodstöd för arbetsterapeuterna.  

Det pågår också ett arbete för administrera en ny ansökan till ESF. Syftet 
med ansökan är att söka medel för att implementera arbetssättet i Premiär 



till kommunernas integrations- och arbetsmarknadsenheter. Alingsås, och 
Härryda kommun samt Mölndals stad har redan tackat ja att medverka i 
ansökan, som ska vara inne i september 2019.  

 

Projekt Premiär 

PREMIÄR har under vintern/våren 2019 fått in nya remisser för deltagande 
av personer inom etableringen (20-29 år) och vi fortsätter med några 
deltagare från förra året. Vi har en blandning av nationaliteter; Eritrea, 
Somalia, Syrien, Afghanistan, Kongo, Sudan och Jemen. Det gemensamma är 
att de är nyfikna, engagerade och motiverade att hitta jobb eller studier, 
baserat på de intressen och insikter som PREMIÄR och andra kontakter 
förmedlar. 

Genom studiebesök på PostNord, Volvo Cars, Sahlgrenska sjukhuset, 
Räddningstjänsten med flera har vi försökt att placera in deltagarna i ett 
sammanhang. Dessa studiebesök föregås och följs upp av gruppträffar där 
vi strävar efter att placera in olika organisationer och företeelser i ett 
sammanhang och på så sätt försöka bidra till ökad förståelse för 
mångfalden av arbetsplatser som finns samt förståelsen för hur samhället 
är uppbyggt. 

Vi har under våren haft utbildning i HLR genom röda korsets 1stAid för 
deltagarna i Premiär som en del av kompetensutveckling. 

Vi har haft besök från International Centre for Migration Policy 
Development (ICMPD) i Österrike som visade intresse för Projekt Premiär 
och hur vi arbetar med integration och inkluderting i Sverige.  

Det har varit ett intressant möte med diskutioner, frågor och 
erfarenhetsutbyte. De blev mycket intresserade av arbetssätter i Premiär 
men också samordningsförbundet som platform för olika 
myndigheter/organsationer att arbeta tillsammans. 

Under våren har vi utökat träffarna med att ha en särskild halvdag i veckan 
där fokus på hur man kan hitta jobb, viktigt att tänka på inför intervjuer och 
hantering av rekryteringssajter via internet. Vi har även lagt en del tid på 
orienteringsfrågor; hur hittar man till en viss adress? Planering av resväg, 
bedömning av tid och liknande som kan vara svårt då deltagarna kanske 
inte har erfarenhet av att känna till det geografiska område som ligger lite 
längre ifrån sitt närområde. Den delen är också kopplad till ett 



forskningsutvecklingsprojekt kring tjänstedesign och mänskliga rättigheter 
via Emerga institutet.  

Vi tar snart in de sista deltagarna, förutom kartläggningssamtal för 2019 års 
deltagare som redan remitterats till projektet håller vi öppet för fler 
deltagare att kunna komma med och vi har utökat åldersspannet till 
åldrarna 20-29. Det är bara att skicka remiss till: 
tristan.troby@arbetsformedlingen.se 

 
EN VÄG IN 
Balder rullar på i full fart. Verksamheten har under våren kompletterats 
med en samverkanskoordinator - Marie Lund. Marie lånas ut från 
Arbetsförmedlingen Hisingen och har många års erfarenhet av samverkan 
och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi är glada att ha Marie på plats. 

Torbjörn Svensson som jobbat i förbundet i många år kommer från 
september och 6 månader framåt vara tjänstledig för att jobba ideellt för 
idrottsföreningar som stöttar barn med funktionsvariationer. Vi önskar 
Torbjörn lycka till med det och hoppas få honom tillbaka till förbundet efter 
tjänstledigheten. Torbjörn kommer att ersättas. Vem det blir är ännu inte 
klart då annons ligger ute i skrivandets stund. 

Eftersom verksamheten Balder syftar till att stötta deltagare mot egen 
försörjning utifrån deltagarnas egna förutsättningar och mål är det av stor 
vikt att verksamheten lyssnar på sina deltagare och inte jobbar utifrån 
antagande. Samtlig personal inom Balder har därför fattat ett gemensamt 
beslut att genom deltagarnas tankar och åsikter förfina vissa områden inom 
verksamheten utan att för den sakens skull rucka på den flexibilitet som är 
ett av verksamhetens signum. Detta arbete genomförs i samarbete med 
”Brukarkraft”, som är ett nationellt resurscentrum för brukarinflytande 
inom vård, omsorg och service. Balder kommer att certifieras i 
brukarinflytande innan sommaren. 

Första halvan av 2019 har varit omtumlande för medarbetarna i 
Individsamverkansteamet liksom hela Samordningsförbundet Insjöriket. 
IST består idag av utlånad personal från Socialtjänsten i Mölndal, 
medarbetare från Lerums kommun, från Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassans skärpta tolkning av 
socialförsäkringen tillsammans med förändrad rolltolkning av det arbete 
som utförs som utlånad handläggare kombinerat med den segdragna 



processen med att bilda regering och sedan ett överraskande ”Januariavtal”, 
har påverkat Individsamverkansteamets arbete i stort och smått. 

Den grupp individer IST arbetar med, är inte den mest konkurrenskraftiga 
och högkonjunktur och god arbetsmarknad påverkar endast resultat i 
arbete marginellt. Trots stora förändringar av parternas infrastruktur, oro 
för uppsägningar, sorg för de kollegor som blir arbetsledda eller som blir 
uppsagda- har ett flertal deltagare skrivits ut till arbete under våren 2019. 
Glädjen och välsignelsen att få möjligheten att arbeta på ett kvalitativt sätt, i 
ett tvärprofessionellt team med dessa individer under en längre tid, ger 
hållbara resultat. På kort och på lång sikt.  

Vi i IST teamet ser fram emot nya utmaningar tillsammans med Er 
handläggare under hösten 2019. Tillsammans ska vi arbeta för en än mer 
hållbar och jämställd arbetsmarknad, där alla har sin plats. 

 

Naturbaserad rehabilitering i Rävlanda trädgårdar 

Förbundet har ett fortsatt samarbete med Härryda kommun avseende en 
grupp med naturbaserad rehabilitering i Rävlanda.   

 
Hemsida 

Samordningsförbundet har ny hemsida! Gå in och kika på 
www.sofinsjoriket.se 

 

Vad gör skillnad i arbetet med jämställdhet? 

Den 15 mars 2019 hade förbundet en halvdag workshop där fokus var att 
diskutera jämställdhet. Alla är överens om att det är ett gediget arbete där 
vi inte ger oss förrän vi ser att vi rehabiliterar utifrån individ och inte kön. 
Alla medarbetare på förbundet är samstämmiga, genom att vara ihärdig i 
arbetet med frågan blir den integrerad hos en. Det blir även ett visst 
språkbruk internt på arbetsplatsen. Som är unik, mot andra arbetsplatser 
då det här finns möjlighet att avsätta tid och ge utrymme åt dessa frågor. 
Gå in och läs artikeln i sin helhet på www.sofinsjoriket.se 
 
Övrigt smått och gått: 
Samarbetet med Alingsås kommun med Hälsoteket Eken har fortsatt under 
våren. Förbundet och Partille kommun har också fortsatt samverkan för att 
arbeta gemensamt kring ungdomar i Partille kommun i projektet Din Väg. I 



Mölndal pågår det diskussioner om att samarbeta kring en gemensam 
mötesplats för ungdomar där olika professioner och myndigheter möter 
ungdomar under ett gemensamt tak. Blir det en verklighet så kommer 
förbundet också vara representerat i mötesplatsen. Förbundet är också 
fortsatt engagerad i Mentorskapet, en utbildning för arbetsgivare som 
funderar på att anställa eller ta emot personer med funktionsvariationer för 
arbetsträning.  
 
Inspektionen för socialförsäkringen kommer att göra en stor 
effektutvärdering av samordningsförbundens verksamheter i landet på 
uppdrag av regeringen. Vårt förbund är utvalt att medverka i 
utvärderingen, och arbetet för att rigga upp förutsättningar för 
genomförandet påbörjas efter sommaren.  
 
Kunskapsdialoger som anordnas av förbundet och som riktar sig framförallt 
till medarbetare hos parterna blir mer och mer populära. I maj hade vi två 
kunskapsdialoger då Försäkringskassan berättade om sitt regelverk och 
den försäkringsmedicinska bedömningen som ligger till grund för 
försäkringen, både tillfällen var väl besökta. Även i maj så anordnades en 
ytterligare kunskapsdialog om våld i nära relationer, då 
samordningsförbunden i Skaraborg var inbjudna att berätta om det 
framgångsrika arbetssättet som de har för att ha våldsfrågan ständigt i 
agendan.  
  
  
Förändringar på personalfronten och i styrelsen 
Inför sommaren har vi tackat av Marie Hermansson, som nu avslutar sin 
anställning på förbundet för att gå över till förbundet Älv och Kust. Vi har 
också fått nya medarbetare i form av Lisa Karlholm från Lerums kommun 
samt Marie Lundh från Arbetsförmedlingen. Efter sommaren kommer 
ytterligare två nya medarbetare nämligen Helena Fröjmark från 
Arbetsförmedlingen samt Emelie Cronvall från Göteborgs stad att ansluta i 
personalstyrkan. 
 
Förbundschefen Charlotte Axelsson kommer att gå på tjänstledighet från 
och med september 2019, ledigheten beräknas att pågå till och med mitten 
av april 2020. Under tiden kommer biträdande förbundschefen Annika 
Ruys-Hagberg att vara tillförordnad förbundschef, och Melina Myrbäck 
kommer att gå in som tillförordnad biträdande förbundschef för samma 
period.  
 



Arbetsförmedlingen har utsett två nya representanter till förbundets 
styrelse från och med hösten. Myndigheten kommer framöver att 
representeras av Daniel Boscovic som ordinarie ledamot och Åsa Everog 
som suppleant.  
 
Almedalen 
Även i år medverkande förbundet i Almedalen. Annika Ruys Hagberg 
berättade om den transnationella samverkan i ESF-projektet Inkluderande 
rehabilitering vid ett frukostseminarium, och Charlotte Axelsson 
medverkande i ett lunchseminarium om jämställdhet och välfärd. Förutom 
de ovannämnda så deltog även Christian Eberstein från styrelsen med på 
dagarna. 
 
Några glimtar om det som hösten kommer att erbjuda 
Styrelsen kommer att träffas en heldag i oktober i former av en visionsdag, 
då verksamheterna erbjuds att presentera sig också utifrån de förändrade 
förutsättningar som kan identifieras framöver. Bland annat så pågår det ett 
arbete att ta nya grepp om verksamheten AKTIV, där tanken är att anpassa 
innehållet så att den är mer tillgänglig till än fler deltagare än hittills.  
 
Med en hel del vemod kommer förbundet att ta avsked från projekt Premiär 
med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
Projektet har haft enastående resultat, och förhoppningen är att metodiken 
kan spridas vidare till kommunerna med stöd från ESF. 
 
Personalen som jobbar i insatser finansierade av förbundet kommer att 
samlas till personaldagar i Lögnäs gård i Laholm i slutet av september. 
Dagarna kommer att vara en tydlig startpunkt för det kommande intensiva 
arbetet med frågan om våld i nära relationer som förbundet kommer att ge 
sig in på som en fortsättning i arbetet kring jämställdhetsfrågor.  
 
Sist men inte minst vill vi önska er alla en skön och avkopplande sommar, 
och på återseende på hösten! 
 



 


