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Förlängningsansökan i GGV-kommunerna 2019-2020  
 
Supported Employment (SE) 
Individual placement and support (IPS)  
 
 

 
Utgångspunkter 
 
Supported Employment (SE) och Individual placement and support (IPS) anses av GGV-
kommunerna vara kvalitativa metoder för att stötta personer med funktionshinder till arbete 
på reguljär arbetsmarknad. Metoden IPS rekommenderas särskilt av Socialstyrelsen för att 
hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att hitta och behålla en konkurrenskraftig 
anställning. 
 
Behovet av att utveckla det pågående SE/IPS-arbetet i kommunerna är stort. Utgångspunkten 
för ansökan är att GGV-kommunerna vill kunna möta ovan nämnd målgrupp samt den 
förändrade arbetsmarknaden på ett ännu bättre sätt än tidigare. Enligt Arbetsförmedlingens 
prognoser är arbetsgivare i behov av varje arbetsför person.  
 
Både specialistpsykiatrin i Värnamo och Funktionshinderomsorgen i Gislaved har övervägt att 
söka medel till IPS-coacher men har ännu inte hittat formerna för detta.  
 

Gemensamma mål 
 

o Det huvudsakliga målet är att stödja den enskilda individens möjlighet till egen 
försörjning via anställning eller studier. 

o GGV-kommunerna vill stärka SE/IPS-arbetet genom att arbeta mer metodtroget. I 
januari 2020 ska alla kommuner uppnå minst 90 poäng på programtrohetsskalan enligt 
IPS. 

o Av de deltagarna som avslutas ska 75 % anse att de fått stöd som är till stor nytta för 
dem.  

o 75 % av deltagarna ska anse att det stöd de fått hjälpt dem att utveckla sätt att hantera 
sin situation.  

o I GGV-kommunerna ska 57 deltagare per/år ha en pågående inskrivning.   
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Kommunerna 
 
Kommunerna skiljer sig åt vad gäller storlek, redan existerande samverkan och kontaktnätverk. 
Dessa lokala skillnader vill man inte bortse från utan istället bygga vidare på för att kunna nå 
långsiktiga och hållbara lösningar. 
 
Gnosjö kommun 
 
Målgrupp 
 
Arbetssökande med behov av samordnade insatser samt funktionsnedsatta i daglig 
verksamhet. 
 
Aktiviteter 
 
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Gnosjö kommer att fortsatt utveckla arbetet med SE/IPS och 
öppna upp möjligheten för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning att i större 
utsträckning vända sig till AME:s verksamhet. Det kommer vara individens behov som avgör om 
det är SE eller IPS-metoden som är aktuell. Programtrohetskalan kommer att användas för att 
utvärdera arbetet. Nuvarande SE/IPS-coach på AME kommer fungera som metodstödjare för 
övriga i personalgruppen på AME samt inom funktionshinderomsorgen. 
 
I daglig verksamhet kommer en person fortsatt arbeta med SE/IPS och är fortfarande ny i 
arbetet med SE/IPS-metoden och är därför i stort behov av stöd och hjälp av projektmedel och 
metodstödjare för att få metoden att fungera. För flera personer inom verksamheten kan det, 
med rätt stöd, finnas möjlighet att börja arbeta i privat eller kommunal verksamhet.  
 
Gnosjö är en liten kommun vilket har varit en bidragande faktor till en redan existerande 
samverkan med psykiatrin. Coacherna har upparbetade kontakter inom psykiatrin vilka de 
vänder sig till om behovet finns hos deltagarna. En annan viktig länk är verksamhetschefen på 
AME, som är aktiv i olika arbetsgrupper tillsammans med psykiatrin och missbruksvården. AME 
kommer öppna möjligheten för fler deltagare med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning att få 
stöd till arbete via SE/IPS-coach varför AME än mer metodtroget bör utgå från att öka skalan på 
Programtrohetsskalan.   
 
Mål 
 
Målet att nå upp till totalt 16 deltagare/år. Målet är att hälften av dessa skrivs ut till arbete 
och/eller studier.  
 
Värnamo kommun 
 
Målgrupp 
 
Personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsvariation. 
 
Aktiviteter 
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Några av kommunens verksamheter; funktionhinderomsorgens/psykiatrins dagverksamheter 
och arbetsmarknadsenheten möter ofta samma målgrupp. De som vill arbeta men i många fall 
står längt från arbetsmarknaden på grund av sin funktionsnedsättning. Samarbetet behöver 
fortsätta utvecklas för att möta målgruppens behov. Ett befintligt IPS- team arbetar 
systematiskt med IPS-metoden över kommunens förvaltningsgränser.  
 
Specialistpsykiatrin i Värnamo har blivit alltmer positiva till IPS-metoden och är delaktiga i 
planeringen och implementeringen för att se vilka samarbetsområden som kan finnas. IPS-
teamet deltar på psykosmottagningens teammöte en gång per månad och arbetar för liknande 
lösning med Psykiatriska mottagning 2. Teamet träffar också AF och FK 2 gånger per halvår för 
att diskutera frågor runt deltagare.  
 
Juni 2018 är 25 deltagare aktiva varav 3 är i lönearbete med IPS-stöd, 4 har skrivits ut varav 1 
till arbete utan subvention.  
 
Mål 
 
Målet är att ha totalt 25 deltagare/år. Målet är att hälften av dessa skrivs ut till arbete och/eller 
studier. 
 
Gislaved kommun 
 
Målgrupper 
 
Arbetssökande med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd och individer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

 
Aktiviteter 
 
Gislaved vill möta gruppen som behöver IPS men inte har blivit aktuella för insatsen, och/eller 
har kontakt med psykiatrin. Detta innebär ett ökat samarbete mellan SE-coach på 
försörjningsstöd och IPS-coach på enheten för psykiskt funktionsstöd i Gislaveds kommun. 
 
Metoden har marknadsförts hos olika aktörer i kommunen med positiv återkoppling. 
Då SE coachen inom försörjningsstöd arbetat längre med uppdraget så är hon en viktig 
länk/stöd till de övriga två nya IPS coacherna samt handläggare vid kommunens 
Arbetsmarknadsorganisation som arbetar med SE metoden i mötet med sina klienter.  
 
Mål  
 
Målet är att ha totalt 28 deltagare/år. Målet är att hälften av dessa skrivs ut till arbete och/eller 
studier. 
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Gemensamma aktiviteter GGV-kommunerna 
 
GGV-kommunerna har ett fortsatt gemensamt intresse att öka samverkan över 
kommungränserna.  
 
GGV-kommunerna i länet vill, tillsammans med FINSAM, förbättra kvalitetsarbetet genom att 
arbeta med programtrohetsskalan. Coacher och chefer kommer få utbildningar inom området 
och flera mätningar kommer att göras inom programtrohetsskalan. 
 
Från 2017 används indikatorer för finansiell samordning för många projekt med finansiering 
från FINSAM. Resultat från enkäterna ska diskuteras i SE/IPS styrgrupp vilket syftar till att 
utveckla verksamheterna ytterligare.  
 
Fortsatt utveckling av samarbetet med psykiatriska kliniken och habiliteringen i Värnamo är 
viktig. Det finns även fortsatt ett gemensamt intresse att utveckla samarbetet med 
Försäkringskassan. 
 
Coacherna efterfrågar mer ingående utbildning i IPS än det länet kan erbjuda i dagsläget. Likaså 
kommer utbildning inom IPS inte kunna erbjudas och den ses heller inte som tillräcklig. Då det 
finns en uttalad ambition att göra verksamheten permanent är det önskvärt att satsa på 
utbildning i metoden för att utveckla kvaliteten ytterligare. Lunds Universitet erbjuder 
uppdragsutbildning inom området som startar hösten -18 och pågår under tio veckor på 
halvfart, övervägande distans. Parterna får undersöka om det finns behov och möjlighet att 
ansluta coacher till eventuella kommande kurser. 
 
Handledning från ACTIVA har upplevts som positiv av coacherna i Värnamo kommun. 
Handledningen avslutades 2017 men efterfrågan kvarstår. 
 

Projektorganisering/projektstyrning 
 
I respektive kommun består arbetsgrupperna av SE/IPS-coacherna samt deras närmaste chefer.  
 
SE/IPS-coacherna i GGVV träffas regelbundet i ett regionalt nätverk. 
 
Arbetssättet för nu existerande styrgrupp fortsätter. 
 
Tidsplan 
 
För att nå långsiktiga och hållbara resultat är parterna överens om en projektperiod på 2 år. 
 
Hur utvärderas aktiviteterna? 
 
Aktiviteterna kommer att följas upp med tre olika mätverktyg som ska komplettera varandra:  
 

o SUS 
o Programtrohetskalan 
o Indikatorer för finansiell samordning 
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Resurser/finansiering 

 
Utbildningar/handledning 
 

Gemensamma kostnader 2019 2020 
Handledning SE/IPS via 
Activa 

6070 kr x 4 
handledningstillfällen = 
24 280 kr 

6070 x 2 
handledningstillfällen = 
12 140 kr 

Uppdragsutbildning Lunds 
universitet i 
Arbetsrehabilitering enligt 
IPS 7,5 hp 

57 000 kr exkl. moms  

Totalt utbildningar: 93 420 kr 

 
Gnosjö kommun 
 

Tjänster 2019 2020 

70 % SE/IPS-coach AME 416 700 kr 420 000 kr 

10 % SE/IPS-coach Daglig 
verksamhet 

55 200 kr 55 800 kr 

Totalt Gnosjö kommun: 947 700 kr 

 
Värnamo kommun 
 

Tjänster 2019 2020 

40 % IPS-coach VAC/JCU 217 272 kr 223 788 kr 

40 % IPS-coach psykiatrin 215 000 kr 219 000 kr 

40 % IPS-coach 
omsorgsförvaltningen 

215 000 kr 219 000 kr 

Totalt Värnamo kommun: 1 309 060 kr 

 
Gislaveds kommun 
 

Tjänster 2019 2020 

40 % SE/PS-coach 
Försörjningsstöd 

232 000 kr 236 000 kr 

40 % SE/IPS-coach Psykiskt 
funktionsstöd 

210 000 kr 214 000 kr 

Totalt Gislaved kommun: 892 000 kr 

 
Med denna ansökan söks 1 642 452 kr för 2019 och 1 599 728 kr för 2020. 
 
Kontaktpersoner 

 
Helena V. Westh, områdeschef Daglig Verksamhet Värnamo Kommun 
Jakob Björnell, verksamhetschef AME/Socialpsykiatrin Gnosjö kommun 
Nina Skantz, enhetschef Psykiskt funktionsstöd Gislaved kommun 
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För Värnamo kommun, områdeschef 
 
 

 
 
 
För Gislaved Kommun, enhetschef 
 
 

 
 
 
För Gnosjö kommun, verksamhetschef 
 
 

 


