
 

 

Arbetsgrupp Rätt stöd, rätt försörjning i länet  

2022-12-15, kl. 9.00-11.30 

Hybridmöte: fysiskt konferensrum Försäljaren Nässjö kommun, digitalt Teams 

 

Medverkande fysiskt 

Magdalena Persson Socialsekreterare och samverkanskoordinator Nässjö kommun 

Pernilla Conradsson Arbetsterapeut AME och samverkanskoordinator Tranås kommun 

Eva Hertzman Samverkanskoodinator Aneby kommun 

Kajsa Hallmans Förbundschef Höglandets Samordningsförbund 

Anette Svenningsson Arbetsförmedlingen 

Ivanka Madunic Vujic Socialsekreterare rehab Jönköpings kommun 

Tess Musaji Försörjningsstöd Resurs/specialisthandläggare Jönköpings 
kommun 

Mia Alfredsson Verksamhetsutvecklare, Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 

Annika Synnes Lindberg Samverkanskoordinator Vetlanda kommun 

Christin Powell Enhetschef AMA, Jönköpings kommun 

 

Medverkande digitalt 

Anna Söderlund Socialsekreterare och verksamhetsutvecklare Stöd- och 
försörjningsenheten Tranås kommun 

Emmelie Gidius Persson  Försäkringskassan, Höglandet 

Åsa Smedberg  Försäkringskassan, Jönköping 

Karin Frödeberg Kommunal utveckling 

Ida Petersson Samverkanskoordinator Sävsjö kommun 

Ann-Britt Ekvall Processledare sjukskrivningar och rehabilitering tillbaka till 
arbete, Region Jönköpings län 

Petra Lindemann Enhetschef, Sävsjö kommun 

Timmy Johansson Verksamhetsutvecklare Jönköpings kommun 

 

  



Förhinder 

Viktoria Önneby  Verksamhetsutvecklare Finnvedens Samordningsförbund 

Annasofia Westin Samverkanskoordinator Eksjö kommun 

Marcus Görs  Socialsekreterare Nässjö kommun 

Sandra Ekeberg Gosse Rehabkoordinator + Processledare sjukskrivningar och 
rehabilitering tillbaka till arbete, Region Jönköpings län 

Sara Edmark  Socialsekreterare Aneby kommun 

Astrid Nordvall Persson  Rehabkoordinator Region Jönköpings län 

Anna Wir  Metodstödjare SE Kommunal utveckling 

Marta Sauma Metodstödjare instrument X Kommunal utveckling 

Gunilla Westerlund  Försäkringskassan, GGVV 

Önskar minnesanteckningar 
Ulrika Runemar utredare SKR Utbildning och arbetsmarknad  

 

En kort presentationsrunda av medverkande på mötet.  

Sammanfattning av arbetet så här långt. Se bifogat bildspel.  

Uppföljning från arbetsgruppsmötet 221018 

Gamla processkartan 

Aggregerad nivå av parternas uppdrag och ansvar. Mer övergripande vad parterna kan 

förvänta sig av varandra.  

Individfokuserad processkarta  

Processkartan är komplex och svår att följa.  

Processen är en bra arbetsbeskrivning utifrån lokala förutsättningar som inte är applicerbar i 

alla kommuner beroende på olika organisation. 

Blanketten 

Blanketten var tänkt från handläggare på socialtjänsten till läkare på vårdcentralen för att 

tydliggöra vad personen sjukskrivs från. Öka kvalitén på läkarintyg för ansökan om 

exempelvis samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan.  

Blanketten har inte använts i den utsträckning det var tänkt. 



Svårt för handläggare på socialtjänsten att formulera intyget så att mottagande läkare kan 

göra rätt bedömning av personens förutsättningar och behov av rehabilitering utifrån 

funktionsförmåga.  

Behov av sammanhangsmarkering.  

Hur arbetet ska genomföras måste anpassas utifrån lokala förutsättningar.  

Behov 

Försäkringskassan behöver intyg som ger bra grund till rätt bedömning av arbetsförmåga 

och eventuell samordnad rehabiliteringsinsats. 

Arbetsförmedlingen behöver veta att de jobbar med individer mot arbete. Efter lång 

sjukskrivning och omfattande nedsatt funktionsförmåga måste det vara tydligt vad som har 

förändrats som möjliggör arbetsförmedlingens insatser.  

Frångå principen om en väg in för alla på Arbetsförmedlingen. Bra med en samordnande 

funktion/specialist hos AF för samverkansarbetet för individer i målgruppen.  

Introduktion till arbete, ca. 56 veckor, långsiktig aktivitetsplan. Aktivt arbetssökande.  

Hälso- och sjukvården önskar mer dialog än intyg och blanketter som riskerar ”låsa in” 

individer i långvarig inaktivitet.  

Socialtjänsten behöver definiera motsvarande arbetsgivarfunktion för individer i 

målgruppen så att processen blir mer lik ordinarie arbetstagares rehabiliteringsprocess vid 

sjukskrivning.  

Centralt att förbättra samverkan mellan kommunen och vården för goda förutsättningar för 

individens stegförflyttningar mot fortsatt arbetsinriktad rehabilitering. 

Upplevelse av långa ställtider inom hälso- och sjukvården som gör att processen stannar 

upp. 

Ser behov av nära dialog och samarbete för att säkerställa att personer i målgruppen inte 

riskerar att falla mellan stolarna.  

Bra med gemensam korridor mellan AF och kommunerna för att förmedla kontakt på 

AME/AMA för personer i målgruppen samt åter vid stegförflyttningar.  

Samverka tillsammans för att individen ska uppleva att alla parter arbetar utifrån samma 

modell. Definiera vad som görs, av vem och när för att undvika att individen riskerar att 

ramla mellan stolarna, eller bollas till fel instans vid fel tillfälle.  

 

 



På gång 

Karin Fröderberg berättar att socialcheferna godkänt en ny 2-årig satsning fram till 

sommaren 2024 för implementering av MIX i länet med tydliga mål som ska uppnås. 

Respektive kommun planerar själva implementeringen tillsammans med metodstödjarna. 

Behovskategoriseringen är en valbar del i MIX-implementeringen. 

Pernilla Conradsson Ström, Tranås, har blivit inbjuden att delta i en referensgrupp på SKR 

under våren 2023 för att förbättra förutsättningarna för regioner och kommuner som möter 

personer som helt eller delvis är förhindrade att arbete på grund av sjukdom, saknar SGI och 

uppbär försörjningsstöd. Det är känt sedan tidigare att målgruppen lätt riskerar att hamna 

mellan stolarna i samverkan mellan olika aktörer i arbetet med rehabilitering och insatser 

för återgång i arbete bland annat mellan kommun och region.  

Under 2022 har SKR med hjälp av representanter från kommuner och regioner och andra 

nationella aktörer genomfört en problemanalys och vi vill nu fokusera på att förbättra 

förutsättningarna för att möta målgruppens behov. Några insatser/aktiviteter som vi 

funderar på framöver och som vi vill diskutera är att: 

• öka kunskapen om roller och ansvar för målgruppen hos kommuner och regioner 

genom att förtydliga information/kommunikation i olika kanaler  

• undersöka om någon form av nationellt medicinskt intyg/underlag kan vara 

hjälpsamt och även i så fall påbörja ett sådant arbete 

• samla exempel och erfarenheter som vi kan lära oss av och presentera för andra. 

Christin Powell presenterar Gävlemodellen, se bilaga. I arbete med målgruppen har 

kommunen och regionen slopat användandet av läkarintygen för ett salutogent 

förhållningssätt och fokus på förmåga. Läkarintyg används endast när/om det är aktuellt till 

Försäkringskassan. Regionen ser en kvalitetshöjning i vården för individen.  

ARBOS – Arbete och stöd (AMA/AME och försörjningsstöd på samma enhet) har inrättat 

rollen förändringsledare med kombinerat uppdrag försörjning och arbetskonsulent. 

Förändringsledaren tillsammans med individen har regelbundna dialog och möten 

tillsammans med hälso- och sjukvården. 

Arbetssättet liknar hur Tranås och Råslätt redan arbetar. 

Nästa steg 

Särskild individuell plan (SIP) eller individuell rehabiliteringsplan med fokus på aktivitet för 

att undvika passivitet. SMARTA mål.  

Instrument X, Gävlemodellen och frågorna från blanketten kan utgöra stöd i den lokala 

implementeringen. 



Kajsa sammanfogar befintligt material som en helhet: 

• Individfokuserad process (skelettet)  

• Gamla processkartan – parternas ansvar och uppdrag 

• Instrument X, Gävlemodellen och frågorna från blanketten – goda exempel 

Samtliga mötesdeltagare  

• tar med materialet till sina respektive verksamheter för kompletteringar, 

reflektioner, synpunkter och återkoppling. 

Kvarstående frågor 

• Definiera vad som görs, av vem och när för att undvika att individen riskerar att 

ramla mellan stolarna, eller bollas till fel instans vid fel tillfälle 

• Spridning av förslag  

• Modell att visa individen 

Nästa möte 

Onsdag 8 februari 2023 kl. 09.00-11.30, Nässjö, Kajsa återkommer med besked om lokal! 

Möjlighet att delta digitalt via Teams.  

 

 


