
Auskultation hos FINSAM Malmö
22 aug till 2 sep 2022



År 2021

Befolkning 16-65 år 233 924 615 873

Öppet arbetslösa, AF v 32 11 500 (12,6%) 19 600 (6,5 %)

Politiskt styre

Staden Gemensam arbetsmarknad-
och socialförvaltning, 
SFI i egen regi i ett hus

En arbetsmarknad-, en socialförvaltning o 
13 stadsdelsförvaltningar, 
SFI hos 10-tal olika leverantörer

Bildades År 2007 År 2016

Arbetsförmedlingen En enhetschef Tre enhetschefer

Medlemsavgifter 28 300 000 32 000 000

Eget kapital utgången av året 5 200 000 7 730 000

ESF medel - 8 916 000



År 2021

Vision Tillsammans för fler malmöbor i 
arbete eller studier

Välfungerande samverkansstrukturer och insatser 
leder till ökad grad av egen försörjning och ett 
självständigt liv för de enskilda individerna…….

Beskriver verksamheten Vi kopplar samman
Vi utreder och processleder
Vi finansierar

Individinriktade och strukturella insatser

Anställda i förbundet Två personer, köper tjänster för 
ekonomi och kommunikation

Åtta personer

Egen regi Inga insatser i egen regi, ej 
insatsägare

Driver egen verksamhet    
och ESF-projekt

Antal individinriktade insatser Fem Sju

Antal deltagare i individinriktade 
insatser

2 886 973



Möten och samtal

Förbundschefen Mikael Jung och utredaren Fredrik Neuman

Lokal överenskommelse mellan Af och Malmö stad (LÖK)

Nationella SUS-nätverket

Styrgruppsmöte för insatsen Utebliven etablering

Afs regeringsuppdrag att analysera och redovisa behov hos 
långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Styrelsemöte för FINSAM Malmö i stadshuset

Studiebesök

FRAM

Malmökraften 2.0

Utebliven etablering

Jag har deltagit i… 



Målgrupper

Insatser i Malmö Insatser i Stockholm

Behov av förrehabiliterande stöd FRAM Aktivitetsplatsen, 
ESF-projekt: MIA Vidare, Rätt stöd för mig! 
Arbetsträning genom Samordningsförbundet

Behov av stöd för att klara SFI Avanti 2.0, Utebliven etablering Samordnat stöd på Alternativ SFI

Behov av möte med 
tvärprofessionellt team och stöd

Malmökraften 2.0 FINSAM-team

Särskild målgrupp Make it work,
Kultur på recept

Integrering av IPS i psykosvården

Ökad kunskap och samverkan mellan 
medarbetarna

Kryddgårdsmodellen,
Utebliven etablering,
Podden Vet ni! Blogg och 
seminarier

Rehabiliteringsbanan, 
Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen,
Kunskapsdialoger genom webbinarier och 
frukostseminarer

En jämförelse av våra insatser utifrån målgrupp



Malmös individinriktade insatser

Malmökraften 2.0
Ett 40-tal medarbetare från parterna flyttar ihop i gemensam lokal och jobbar tillsammans i multikompetenta team. Här 
finns arbetsförmedlare, vårdkoordinatorer från primärvården, handläggare från Försäkringskassan samt socialsekre-
terare, arbetsmarknadssekreterare och studie- och yrkesvägledare från Malmö stad. Ett metodstöd för myndighets-
gemensamt arbete med stora flöden arbetssökande ska utvecklas och kvalitetssäkras under projektperioden. 
År 2021: 2 475 deltagare, insatsägare Arbetsförmedlingen, ESF-projekt.

Avanti 2.0
Målgruppen har behov av anpassade SFI-studier i kombination med anpassade arbetsmarknadsstudier. Deltagarna får 
en parallell planering där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 
År 2021: 167 deltagare, insatsägare Malmö stad.

Make it work
Målgruppen är brukare inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden. En utökad samverkan mellan 
berörda aktörer för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete, men också 

ett förlängt stöd till anställd individ och arbetsgivare för att skapa bättre förutsättningar att behålla arbete över tid.
År 2021: 28 deltagare, insatsägare Malmö stad.

Kultur på recept
Målet är att stötta Malmöbor med mental ohälsa att återkoppla till samhället och arbetsmarknaden genom att utveckla 
och stärka ”sociala remisser”. Insatsen är ett  komplement till traditionell behandling där möjligheten att öka sitt 
psykiska välbefinnande kan ske genom kulturella aktiviteter i gemenskap med andra. Ett samarbete mellan Försäkrings-
kassan och Kompetenscentrum för primärvården i Skåne ska etableras. 
År 2021: 19 deltagare på 12 vårdcentraler, insatsägare Region Skåne



FRAM
En förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats mot arbete och/eller 
studier. Målgruppen är personer med självupplevd eller dokumenterad 
psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud 
av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att 
närma sig arbetsmarknaden. 

225 årsplatser med stöd i max 6 månader, totalt 450 deltagare per år.
40 personal; arbetshandledare, arbetsterapeuter, arbetsträningsledare. 
De erbjuder arbetsträning i egna lokaler med snickeri, sömnad, 
administration, odling/växthus, matlagning/restaurang. 
Drivs av Malmö stad, delfinansieras av FINSAM



FRAM har två peer-supporters som är anställda av Region 
Skåne och inlånade på heltid. De är även Hjärnkoll-
ambassadörer.

De leder grupper som arbetstränar i administration; skriva 
texter (ger ut ett nyhetsbrev), digital media och film. 

De är ett stort stöd för deltagarna och genomför samtal 
enskilt och i grupp utifrån behov.  



Malmös insatser för utveckling och kompetenshöjning

Utebliven etablering
En kunskapssatsning för medarbetare som leder till bättre och sammanhållna planeringar för malmöbor som behöver 
stöd från flera aktörer. Insatsen ska leda till att fler malmöbor ska bryta sitt utanförskap genom att de som saknar själv-
försörjning och/eller långsiktig planering börjar/återgår till SFI och avslutar med uppnådda kursmål. 
Ny insats, insatsägare Malmö stad.

Kryddgårdsmodellen
Utveckla interna processer och samverkan för Malmöbor med behov av insatser från både kommun och primärvård. 
Skapa effektiva planeringsprocesser inom hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon. Insatsen 
syftar till att få en gemensam helhetssyn om den enskildas situation där Malmöbon få en ökad delaktighet i sin planering.
Insatsägare Region Skåne.

Podden Vet ni!
Fokus är arbetslivsinriktad rehabilitering, psykisk hälsa, samverkan samt vägen till arbete och studier. 25 avsnitt har 
spelats in med 2 393 uppspelningar.



• Gästfrihet och öppenhet från FINSAM Malmö

• Stort engagemang, positiv stämning, medvetande om 
behovet av varandra och samverkan, förståelse och respekt 
för varandras behov och utmaningar

• Arbetsförmedlingens vilja att bidra med arbetsförmedlare och 
öppna upp för samverkan

• Arbetsförmedlingen och Region Skåne är insatsägare

• Regelbunden överskådlig redovisningen av resultat från 
individinriktade insatser från SUS

• Tydligt jobbfokus och progression mot att kunna arbeta eller 
studera. 

• Peer supporter som är anställda i Region Skåne och inlånade i 
FRAM för att arbeta med deltagarna

• FRAM och Malmökraften har utbildat sina medarbetare 
genom Växthusets olika moduler; Tilltro till individen, 
Ramsättande samtal, Reflexiv praktik, Jobbfokus/arbete 
med arbetsgivare.

• Malmökraftens gemensamma samsyn och arbete mellan 
socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, Af och FK för inskrivna 
i  JOBen på Af.

• Att använda insats istället för projekt, anvisning istället för 
remittering och malmöbor som enande begrepp

• Breda cykelbanor separerade från bilarna som är dubbel-
riktade på båda sidor av vägen

• Malmö citybike och falafelrullarna



• Saknas dagordning, ordförande eller mötesanteckningar på de möten jag deltagit på.

• Anmärkningsvärt många deltagare i Malmökraft, fokus på målgruppen inom JOB, som är Afs
uppdrag. Krock med upphandlade leverantörer inom Rusta och Matcha….

• Saknar målgruppen som inte är i JOB, som behöver stöd från Afs insatser inom arbetslivs-
inriktad rehabilitering och lönestöd. De som är inskrivna i JOB borde ha tillgång till det redan.

• Arbetsträning i egen regi i Malmö stad, går att jämföra med Långholmen, DEV och 
Nytorgsverkstan i Stockholms stads regi. Olika utmaningar och konsekvenser med egen regi 
och upphandlade leverantörer, vad ger mest och når flest?

• Vilken kanal ger mest och når flest? fysiska seminarier/webbinarier, podd, blogg…

• Oklart om cykelbanorna verkligen är dubbelriktade eller om många åker mot riktningen, 
väldigt få använder hjälm…



Folkets park

Falafel-rullen

Turning Torson

Triangeln

Ribersborgsstranden

Folkets park

STORT TACK!


