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Nyttoanalys - varför

• Invånaren

• Projektbeslut – ja/nej?

• Projektstyrning - navigera

• Portföljstyrning

• Säkra alla bitar - utvecklingsmodellen
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Uppnå nyttan – hur

• Dubbla ledarskapet

• Utvecklingsmodellen

• Verksamhet - tillsammans

• Tänka om, tänk nytt

• En modig organisation
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Förnamn Efternamn 2008-05-27

Agenda

mina meddelanden

Jobbtorg

e-tjänst

FAS ekonomiskt bistånd
Teknisk lösning - övergripande skiss – Önskat läge

Brukare

Eget utrymme

SSBTEK

Arbetsuppgifter:
Beredning:
- Avvikelse- och diskrepanshantering
- Normberäkning
- Sammanställning
- Beslutsrekommendation

Kontroller:
- Urval (utifrån inmatade uppgifter 

eller stickprov, frekvens osv)
- Granskning

Beslut:
- Nytt beslut
- Ändringsbeslut
- om inget görs: nuvarande beslut 

löper

Betalning

Betalningssystem

Treserva
Back-office RPA

Arbetsuppgifter:
Ansökan
- Inloggning
- Förhandsifyllning
- Signering

Handling
- Inmatning i Treserva

Beslut
- Besked 

MobilityGuard

Esmeralda



Individuella Möjligheter till Arbete
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Varaktigt 
arbete

Ex. Kommunikation i 
arbetslivet

Ex. Extratjänst

Ex. Yrkesutbildning

En person som stöttar brukaren att koordinera processen till ett varaktigt arbete

Arbetsmarknadsinsatser

Försörjningsstöd

Samhällsinsatser

Ex. psykiatri

Ex. missbruk
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• Kontinuitet och koordination präglar hela processen till ett arbete 

• Ett varaktigt arbete är alltid målet

• Arbetsmarknadsplaneringen beaktar och hanterar personens hela 
livssituation

• Stödet är individuellt anpassat och inte begränsat i tid

• Stort fokus läggs på arbetsgivarrelationer 

• Uppföljning sker på individ-, modell- och effektnivå

IMA modellens principer

• God kompetens kring arbetsmarknaden och vägen till varaktiga arbeten 

• God kompetens kring kompletterande samhällsinsatser

• God kompetens i relationsskapande

• God kompetens att arbeta med lösningsfokus

• Hög delaktighet i planering av vägen till ett varaktigt arbete

• Organisationens värdegrund behöver överensstämma med den individuella ansatsen i IMA modellen. 

Med fördel är värdegrunden tydligt utformad och väl förankrad på alla nivåer i organisationen

• Samordning och samsyn kring IMA modellen på alla beslutsnivåer i den egna organisationen och med 

berörda externa parter

• Tillgängliga arbetsmarknadsinsatser, arbetsmarknadsprogram samt utbildningar möter individens och 

arbetsmarknadens behov

• Antalet deltagare en medarbetare arbetar med är beroende av komplexiteten i ärendena

• Systematiserad samverkan med kompletterande samhällsaktörer

• Handledning i IMA modellen och ärenden

Förutsättningar för god effekt
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