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Tre år med JobbSam –siffror från SUS 

När FinsamGotlands projekt JobbSam startade 2014 byggde projektidén på 
samstämmiga erfarenheter från förbundets tidigare insatser. När myndigheter 
kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare. Sam-
verkande myndigheter får kraft att gör mer för dem som behöver insatser från flera 
håll.  
 

En annan framgångsfaktor är att individen får nära stöd - över tid - för att närma 
sig arbetsmarknad och egen försörjning. 
 

Modellen kan sammanfattas: Kortaste vägen mot arbete eller studier för individen, genom 

flerpartssamverkan som också innefattar samlokalisering. JobbSam ger med andra ord både 

individstöd och påverkar strukturer”.  

 
Målsättningen med projektet har varit att skapa en långsiktigt hållbar modell 
för flerpartssamverkan. Förutsättningen för att klara uppbyggnaden av JobbSam 
var det egna kapital förbundet hade när projektet startade. Utifrån detta togs en 
projektplan över tre år fram, perioden 2014-2016. 
 

En genomgripande utvärdering genomfördes 20161. Här ingår analys av arbetssätt 
och modell – men också intervjuer med deltagare och arbetsgivare. 
 

Siffror från SUS 
SUS är ett system för att följa upp resultat av samverkan och samordnings-
förbundens verksamhet inom området rehabilitering. Det är ett enhetligt system för 
rapportering av insatser. 
 

Verksamhetsåret 2016 
Under 2016 har JobbSam haft:  
89 deltagare inskrivna i projektet, varav 52 kvinnor och 37 män. 
Cirka 50 procent av deltagarna är yngre än 30 år. 
14 av deltagarna är 40 år och äldre. 
 

Som framgår av tabellen nedan har sammanlagt 34 deltagare skrivits ut ur JobbSam 
under 2016. 55 av de 89 deltagarna är kvar i projektet 31 december 2016. 

 

                                                      
1 Tranqvist utvärdering, slutrapport november 2016: www.finsamgotland.se/2807 

 



        

Av de 34 utskrivna deltagarna har 15 gått mot arbete, studier eller likande. 
Ytterligare två personer har flyttat, vilket sett över tid ofta beror på arbete/studier 
på annan ort. 
 

Tio personer har skrivits ut på grund av sjukdom. I jämförelse med hela projekt-
perioden 2014- 2016 är detta en hög siffra, som avspeglar att målgruppen nu står 
längre från arbetsmarknaden. 
 

När utskrivning sker på grund av sjukdom har samlad bedömning visat att 
personen utifrån sin hälsa inte bedöms kunna tillgodogöra sig arbetslivsinriktade 
insatser. I dessa fall rekommenderas andra insatser, exempelvis medicinsk 
rehabilitering eller hantering av pågående missbruk. Utskrivning på grund av 
sjukdom sker generellt i ett tidigt skede i insatsen.  
 

En grundläggande målsättning är att ingen ska behöva uppleva ett misslyckande i 
JobbSam. Även vid utskrivning på grund av sjukdom ska den samlade 
bedömningen medföra att personer kommer en bit på väg och att en grund är lagd 
för framtida insatser. 
 

Hela projektperioden: 2014 - 2016 
Under de tre uppstartsåren har JobbSam haft: 
122 deltagare inskrivna i projektet, varav 70 kvinnor och 52 män.  
Drygt 50 procent av deltagarna återfinns i åldersgrupper upp till 30 år.  
22 av de 122 deltagarna har varit 40 år och äldre. 
 

Som framgår av tabellen nedan har sammanlagt 67 deltagare (cirka 55 procent) 
skrivits ut ur JobbSam under de tre inledande verksamhetsåren. 55 av de 122 
deltagarna är kvar i projektet 31 december 2016. 
 

Nedanstående tabell visar deltagarnas tid i insatsen, där tiden är indelad kvartalsvis. 

Här återfinns 65 % av deltagarna inom 12 månader. Detta är inklusive de 55 
deltagare som fanns i JobbSam vid årsskiftet 2016/2017. 

 

 


