
   
 

Ansökan om medel till pilot Basverksamhet i kommunerna 

Jönköping och Vaggeryd 

 

BAKGRUND 

Arbetsmarknadsenheterna i Jönköping och Vaggeryd har sedan länge erbjudit 

arbetsmarknadsinriktade insatser till den målgrupp som har offentlig försörjning, är 

arbetslösa och har en grundläggande aktivitets-/arbetsförmåga att bygga på för att komma 

i arbete eller studier. Som exempel kan nämnas verksamheter som Trappsteget i Vaggeryd 

och Enter i Jönköping. Däremot finns ett stort behov av insatser för den målgrupp som 

behöver mer förberedande aktiviteter för att närma sig arbetsmarknaden utifrån en    

helhetssyn på individen totala situation. Dessa personer behöver samordnade aktiviteter 

för att förberedas och rustas för att på sikt kunna gå vidare mot arbetsmarknadsinriktade 

insatser.  

Inom Samordningsförbundet i Kalmar län har en samverkansmodell prövats för att möta 

den beskrivna målgruppen för länet som helhet. Verksamheten är organiserad genom att 

en centralt placerad projektledare arbetar med coacher från respektive kommun bl.a. för 

att säkerställa att behoven hos målgruppen kan tillgodoses över länet. En viktig del i 

modellen är att verksamheten erbjuder arbetsförberedande program för aktuella deltagare 

över kommungränserna som tex. hälsoinriktade program och livs/motivations och 

målinriktade program som ger stöd till individen att ta nästa steg mot livskvalitet och egen 

försörjning.  

Målet med denna ansökan är i första skedet att pröva en ny arbetsmetod för definierad 

målgrupp i Vaggeryd och Jönköpings kommuner. Om metoden slår väl ut är målet att 

fortsätta utvecklingen av Basverksamheten genom att både sprida metoden till Habo och 

Mullsjö kommuner men även att utöka resurserna genom ytterligare coacher. 

Projektansökan har tagit form genom dialog i en arbetsgrupp där samtliga aktörer inom 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har varit representerade.   

 

MÅLGRUPP 

• Personer mellan 18-64 år bosatta i Jönköping och Vaggeryds kommun, prioriterad 

målgrupp är unga 18-29 år. 

• Personer med funktionsnedsättningar och/eller en social situation som påverkar 

arbetsförmågan.  

• Personer som har behov av samordnade arbetsförberedande insatser i syfte att uppnå 

och förbättra sin förmåga att delta i ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser 

 

Målgruppen innefattar inte personer med hel sjukersättning.  

Beslut om en sökande ska skrivas in i verksamheten eller ej kommer att göras utifrån 

individens behov och vad verksamheten kan erbjuda.  



   
 

MÅL  

Det är övergripande målet är att individen ska utveckla sina egna förmågor och förutsättningar 

för att bli mer redo att närma sig arbetsmarknaden eller studier.    

 

Förslag till mätbara mål när deltagare avslutas vilka behöver preciseras efter hand: 

 

• deltagarna upplever en positiv stegförflyttning/progression mot att kunna arbeta eller 

studera jämfört med innan deltagande i insatsen. (SKAPA) 

• deltagarna upplever att den egna hälsan har förbättrats i förhållande till 

inskrivningstillfället. (fråga 3 i Hälsoenkäten)  

• deltagarna upplever att livskvaliteten (ex hälsa, ekonomi, relationer, självförtroende) 

har ökat efter deltagandet i verksamheten. (fråga 4 i Hälsoenkäten) 

• deltagarna upplever sig ha fått hjälp att utveckla sitt sätt att hantera sin situation. 

(indikator i 5 i Indikatorer för finansiell samverkan) 
 

 

AKTIVITETER  

Basverksamheten ska ha fokus på hantering av hälsan, existentiell hälsa, livssituation och 

vardagen. Det ska finnas ett tidigt jobbfokus bl.a målsättning, framtidsplaner, inställning till 

arbete och synen på sig själv som yrkesarbetande. Tänkbara metoder kan vara ACT, ReDO, 

7TJUGO®, Samtal om livet etc.  

BIP-forskningen visar att om individen förbättrar sin förmåga att hantera eventuella 

hälsoutmaningar så ökar sannolikheten för att vederbörande hittar jobb. Analysen visar också 

att individens tro på sin egen förmåga att klara av ett arbete är avgörande för att få jobb. 

Chansen att få anställning är också högre om individen har en bra samarbetsförmåga. Det är 

därför av stor vikt att verksamheten fokuserar på de indikatorer som enligt forskningen leder 

individen närmare arbete. Varje individ kommer att få en behovsanpassad insats oavsett kön, 

etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Jobbsannolikheten hänger även i hög grad samman med coachens tro på individens 

jobbutsikter. Ju mer coachen tror på individens förmåga att kunna arbeta desto större är 

vederbörandes chans för att hitta ett jobb.  

Verktyget SKAPA, utvecklat av Samordningsförbundet i Halland som bygger på BIP-

forskningen är tänkt att användas för att följa upp individens utveckling mot arbete och 

studier och att säkerställa så att var och en får det stöd de behöver i sin process. Verktyget är 

även utformat att utmana och stärka coachen i sin roll, samt att vara ett stöd i att utvärdera och 

utveckla insatser. SKAPA lämpar sig därför väl som en av metoderna som kan tänkas 

användas i verksamheten  

Verksamheten kommer att ha ett löpande intag av deltagare, vilket innebär att de börjar och 

slutar vid olika tillfällen. Själva tiden man är inskriven i verksamheten är max 1 år 

 



   
 

BEMANNING OCH PROJEKTSTYRNING  

Fullt utbyggd tänker vi att denna verksamhet ska bestå av 7-8 medarbetare inklusive 

samordnare fördelade enligt följande: 

Jönköping 3-4, Vaggeryd 2, Habo och Mullsjö 2 

Denna ansökan gäller en pilot för att hitta lämpliga arbetsformer. 

 

Initialt kommer en projektledare anställas vars uppgift är att vara delaktig i rekrytering av 

personal till insatserna, vara behjälplig med att starta upp verksamheten, samt säkerhetsställa 

att insatserna erbjuder samma servicenivå oavsett kommun. Vår önskan är att projektledaren 

har sin anställning i Samordningsförbundet så att det övergripande synsättet inte äventyras. 

 

Till denna pilotverksamhet behöver två coacher till en början anställas på AMA/AME, en 

coach med placering i Jönköping och en med placering i Vaggeryd. Coacherna kommer att ha 

sina anställningar i respektive kommun.  
 

Ambitionen är att personalen i basverksamheterna ska ha en gemensam grund, metod, och 

kompetens där man kan stötta varandra samt att samtliga ska erbjudas gemensam 

kompetensutveckling. För att uppnå målet med pilotverksamheten föreslår vi att 

projektpersonal har tillgång till gemensamma lokaler för erfarenhetsutbyte, ärendeforum och 

kollegialt lärande. Det kan också finnas spetskompetens i basverksamheten där man har 

möjlighet att utifrån coachens kompetens fördela ärenden och göra insatser i andra 

basverksamheter än där man i normalfallet arbetar. Spetskompetens kan också tas in från 

ordinarie verksamheters verktygslåda vid behov. 

 

Coachen kommer att följa individen över tid och är ytterst ansvarig för samordningen kring 

individen. Varje coach kommer att arbeta aktivt med max 20 individer samtidigt. 

Inledningsvis utgör beredningsgruppen verksamhetens styrgrupp tillsammans med ansvariga 

chefer för anställda medarbetare. Huruvida en separat styrgrupp med berörda arbetsledande 

chefer från parterna bör ta över ansvaret kommer diskuteras längre fram.  

 

PROJEKTETS RELATION TILL ANDRA VERKSAMHETER  

Basverksamheten riktar sig till en målgrupp som står längre från arbetsmarknaden än 

målgrupperna för t.ex. Enter och FIA. Individuell bedömning kommer att göras för hur 

deltagaren kan få fortsatt stöd efter basverksamhetens insats. 

 

Insatsen är tänkt som ett komplement och ska inte ersätta ordinarie verksamheter eller 

parternas skyldigheter enligt lag. Respektive huvudman bidrar med resurser i förhållande till 

sitt ansvar för insatserna. Det innebär att huvudmännen möjliggör så att samverkan kring 

individen kan ske och att man ger insatsen tillgång till den verktygslåda man förfogar över. 

Det kan även innebär att man upplåter sina lokaler till verksamheten.  

 

Alla förbundets parter kan remittera individer boende i respektive kommun till 

basverksamheten i den kommunen. Arenasamverkan är en viktig plattform för att säkerställa 

samverkan kring individens process.  



   
 

Under pilotverksamheten planeras spridning av projektets resultat via projektledare till 

ordinarie verksamheter, arenasamlingar samt till andra relevanta styrgrupper och 

samverkansparter relaterat till målgrupp.  

 

EKONOMISKA RESURSER  

Denna ansökan om medel till pilot inbegriper tre tjänster, varav den ena är projektledning och 

resterande coacher. 

 

Kostnader för löner, kompetensutveckling, material och resor: 

2021:    460.000kr 

2022: 2.070.000kr 

2023: ny budget presenteras under 2022 inklusive utvidgning av verksamheten. 

 

Medfinansieringen från kommunernas sida utgörs bland annat av lokalkostnader – både 

kontor och grupprum.  

 

Se även bifogad excel-fil för beräkningar. 

 

TIDPLAN FÖR PROJEKTET  

Parternas önskan är att projektet startar 2021-10-01 med en projektledare som 

tillsammans med beredningsgrupp och berörda kommuner förbereder för en uppstart 

av verksamheten. Målsättningen är att två coacher ska tillträda i början av november 

2021. 

 

Fokus kommer i början att ligga på kompetensutveckling och planering. Preliminärt  

bör de första deltagarna kunna börja i februari eller mars 2022.  

 

Denna verksamhet ska vara långsiktig under ständig utveckling. 

 

HUR UTVÄRDERAS PROJEKTET? 

Verksamhetens metoder, processer och resultat följs upp kontinuerligt och återkopplas till 

styrgruppen. BIP-forskningens erfarenheter ska tas till vara för att ge coacher och deltagare 

bästa möjliga förutsättningar. Projektledaren ansvarar för att en större avstämning av 

delresultatet görs i augusti 2022. 

 

SUS (se www.susam.se), Indikatorer för finansiell samordning (se www.nnsfinsam.se) samt 

Hälsoenkäten framtagen av förbundet skall användas vid uppföljning och avrapportering till 

förbundet och de nationella parterna. 

 

Verktyget SKAPA mäter individens utveckling bland annat mot arbete. 

 
 

http://www.susam.se/
http://www.nnsfinsam.se/


   
 

HUR IMPLEMENTERAS VUNNA ERFARENHETER?  

Verksamheten utvärderas kontinuerligt och arbetssätt som visar sig vara framgångsrika 

implementeras i ordinarie verksamheter efter hand.  

 

 

KONTAKTPERSONER  

Cristoffer Lundmark, AMA Jönköping 

Jenny Andersson, AME Vaggeryd 

 

UNDERSKRIFT (digital) 

 

Rickard Boson, Arbetsmarknadschef AMA Jönköpings kommun 

Jenny Andersson, Arbetsmarknadschef AME Vaggeryds kommun 
 


