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Projektet i korthet 

• Utgör en fortsättning och fördjupning på redan pågående processer i 
kommunerna: 
• Erkännande-delen i CHANGE-projektet
• MIX
• Brukarstyrd brukarrevision

• Skapa, testa, utvärdera en ny kommunal arbetsmarknadsinsats för de som 
står längst ifrån arbetsmarknaden.

• Kompetensutvecklingsserie i fem moduler till klienter på  i länets 13 
kommuner samt inskrivna i etableringsprogrammet på AF.

• Samverkansparter: kommunerna, Arbetsförmedlingen, NBV, My Human 
Rights, KNUT, Linnéuniversitetet, Regional utveckling. 



Projektet har två syften

Räkna med mig! ska leda till att kvinnor och män genom ökad kunskap 
och större inflytande över sin egen process ska närma sig 
arbetsmarknaden eller övergå i arbete, studier eller annan försörjning. 

Vidare är syftet att metodutvecklingen i projektet systematiseras och 
dokumenteras för att möjliggöra kunskapsöverföring till och 
implementering i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. 



Projektet i korthet, fortsättning

• Målgrupp är de som har haft försörjningsstöd i sex månader eller längre. 

• Totalt 18 grupper (2 på AF) med 8 personer/grupp (=160 personer) 

• Deltagandetid 25%/vecka

• Budget: 12 596 395  
• Varav ESF-stöd 5 898 808 
• Medfinansieringsgrad 53,17 % 
• Kontant medfinansiering (kommunerna): 1 856 820
• Kontanta medel från projektägaren: 600 000 
• Utvecklingsmedel Regional utveckling: 600 000
• Deltagarersättningar: 791 119 
• Offentligt bidrag i annan än pengar (medarbetartid kommunerna): 2 849 728 



Kompetensutvecklingens fem moduler

1. Kunskap (om arbetsmarknad, kommunernas verksamheter och 
arbetsmetoder, myndigheters roller)

2. Rättigheter (Erkännande förhållningssätt, ansvar, balans mellan 
rättigheter och skyldigheter, kommunicering, krav)

3. Min Digitala Värld (skapa delaktighet i samhället även på den snabbt 
växande digitala arenan)

4. Organisering (dela erfarenheter, styrka i grupp, forma studiecirkel)

5. Påverkan (genom ökad kunskap få en position, bryta utanförskap, 
inkludering, att bli Räknad med!). 



Det här går kommunerna IN med: 
• Finansiering av 1,0 heltid MIX-metodstöd under 28 månader (motsvarar 1 856 820 

kr i kontanta medel) 

• Medarbetartid för personal på försörjningsstöd och AME*(motsvarar 2 849 728 kr i 
arbetstid)  

Det här får kommunerna UT:  
• Metod- och implementeringsstöd i MIX och digitalisering 1,5 heltid under 28 

månader t.om 2022-04-30

• All utbildning i MIX (Intro- och grundutbildning) 

• Utbildning i AMX (kommande för arbetsmarknadsenheter) 

• Implementering av en (förhoppningsvis) framgångsrik ny arbetsmarknadsinsats för 
målgruppen långvariga biståndsmottagare. 



Jönköping 3 grupper 1031 h 479 502 kr 

Gislaved 2 grupper 793 h 367 905 kr 

Vetlanda 2 grupper 685 h 367 905 kr 

Värnamo 2 grupper 653 h 303 108 kr 

Nässjö 2 grupper 653 h 303 108 kr 

Tranås 1 grupp 434 h 201 671 kr 

Eksjö 1 grupp 403 h 187 192 kr 

Sävsjö 1 grupp 403 h 187 192 kr 

Aneby 1 grupp 249 h 115 195 kr 

Gnosjö 1 grupp 248 h 115 195 kr 

Vaggeryd 1 grupp 225 h 104 397 kr 

Habo 0,5 grupp 191 h 88 558 kr 

Mullsjö 0,5 grupp 62h 28 799 kr

Totalt 18 6033 h 2 849 728 kr

Medfinansiering - sammanfattning 
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