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Bakgrund 
Individer med en kombination av sociala, medicinska, psykiska och arbetsmarknadsrelaterade 

problem har ofta behov av insatser och stöd från ett flertal olika samhällsaktörer. Detta kan innebära 

att individen riskerar att hamna i en gråzon mellan myndigheterna med ineffektiva och kortsiktiga 

insatser som följd.  

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) trädde i kraft den 1 januari 2004 

och möjliggör för Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region och kommun att samverka finansiellt. 

De fyra parterna bildar tillsammans ett samordningsförbund och tar själva beslut på vilket sätt 

samverka ska utformas utifrån lokala behov och förutsättningar. Samordningsförbundet kan ses som 

en struktur för att möjliggöra samverkan mellan myndigheterna över tid.  

Samordningsförbundets huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att individen ska få hjälp och stöd till 

rehabilitering och därmed en möjlighet till självförsörjning. Förbundets finansiella möjlighet kan 

medföra en utveckling och samlokalisering av individ- och strukturanpassade insatser som på ett 

verkningsfullare sätt möter individens behov. Genom samverkan kan parterna även utveckla det 

gemensamma ansvaret i rehabiliteringsarbetet och fördela befintliga och nya resurser mer effektivt.  

I min roll som processutvecklare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ligger att förstärka 

samverkan mellan förbundets sju parter (Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Jönköpings län 

och kommunerna Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping) samt att kartlägga nuvarande 

samverkansprocesser.  

Syfte 
Syftet med denna kartläggning är att beskriva vilka samverkansarenor som finns och används, 

formella och informella, mellan parterna i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Denna 

kunskap kan sedan ligga till grund för att förbättra, förstärka och effektivisera samverkansarbetet 

gällande personer som är i behov av rehabiliteringsåtgärder från fler än en av offentliga 

verksamheterna. Att arbeta med integrerad samverkan innebär att satsa på ett långsiktigt arbete där 

samverkan ska bli en del i det vardagliga ordinarie arbetet hos samtliga aktörer. Detta för att 

individen snabbare och effektivare ska få det stöd som samhället har till förfogande och därmed 

snabbare bli självförsörjande, friskare och/eller få ett bättre upplevt liv.  

Genomförande och metod 
Ett eller fler besök har gjorts i samtliga verksamheter där arbetssätt och samverkansfrågor har 

diskuterats. Det fanns trotts detta ett behov av att även skicka ut ett frågeformulär för att få en mer 

övergripande bild av samverkansarenorna i den olika verksamheterna. Ett erbjudande om ytterligare 

möte där frågeformuläret gemensamt diskuterades gavs också som alternativ. Frågorna togs fram av 

processutvecklare, där liknade kartläggningar i länet användes som utgångspunkt. Frågeformulären 

framställdes i två snarlika exemplar där det ena innehöll mer strukturella frågor och riktade sig till 

chefer i verksamheten (bilaga 1), medan det andra mer fokuserade på samverkansprocesserna i 

relation till klientarbetet och den egna yrkesrollen och riktade sig till personalen (bilaga 2) För att 

göra det lättare att komma in i tänket bifogades ett informationsblad (bilaga 3 o 4). Därefter 

sammanställdes svaren av processledaren utifrån kartläggningens syfte. Sammanställningen från 

respektive enhet har även skickats ut för påseende för att säkerställa att den information som ställts 

samman stämmer med verkligheten.  
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Resultat kartläggning 
 

Mullsjö kommun 

Enheten för integration och nyanlända/Arbetsmarknadsavdelningen/DUA/KAA 
Enheten ansvarar för mottagandet av nyanlända personer i Mullsjö samt för att samordna 

integrationsarbetet i kommunen. Sedan en tid har enheten även ansvaret för kommunens 

arbetsmarknadsinsatser vilket inneburit en förflyttning från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

Man har även gjort en geografisk flytt till gemensamma lokaler med Arbetsförmedlingen vilket 

gynnar samverkan mellan parterna.  

Integration – Tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna i Jönköpings län sker kontinuerliga 

nätverksträffar. Man har i detta nätverk även träffar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

Integrationschefen sitter även med i beredningsgruppen till Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden. Sedan sammanflytten med AF har samverkan utvecklats till att utmynna i 

gemensamma ärendegenomgånger 1ggr/vecka. Handläggare för försörjningsstöd riktat mot 

nyanlända finns placerad på enheten vilket medför att detta samarbete underlättas.  

Arbetsmarknadsavdelning – Kommunal utveckling sammankallar regelbundet till möten mellan 

chefer/ansvariga för arbetsmarknadsfrågor i respektive kommun i Jönköpings län. På kommunalnivå 

sker samverkan mellan enheten, strateg på AF och näringslivsbolaget Mullsjö utveckling som är en 

plattform för samverkan mellan företag, kommun och skola. Dessutom träffas Kommunalråd, 

kommunchef, AF och integrationschef regelbundet för att stämma av arbetsmarknadsläget. Enheten 

har även en representant i Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens beredningsgrupp.  

DUA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) – Tillsammans med Habo och Mullsjö 

kommuner, samt representant från AF har man bildat en operativ arbetsgrupp kring DUA-

överenskommelsen. Syftet med denna samverkan är att man ska kunna utbyta tankar och idéer, 

prata utvecklingsfrågor samt gemensamt sammanfatta vad DUA har gjort för målgruppen.  

KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) – Enheten har precis tagit över ansvaret kring KAA från barn- och 

utbildningsförvaltningen och har ännu inte hunnit upparbeta några samverkansformer. 

Vad fungerar bra idag? – I och med samlokaliseringen med AF och att man dessutom kommit igång 

med regelbundna möten är upplevelsen att man mer arbetar som kollegor mot samma mål än 

tidigare. Man har även infört ett slags leantänk kring de individer man arbetar med vilket gör det 

gemensamma arbetet mer överskådligt.  

Vad behöver utvecklas? – Eftersom ansvaret för arbetsmarknadsfrågor numera ligger på enheten 

behöver samverkan utvecklas internt med försörjningsstöds- och missbrukshandläggare. Man ser 

även att samverkan med Försäkringskassan och vården kan förbättras då rehabiliteringsinsatserna 

kring sjuka och funktionsnedsatta försvårar vägen till arbete. Hinder för samverkan kan vara långa 

beslutsvägar och oliktänkande kring arbete och ohälsa/hälsa. För att optimera de 

samverkansprocesser som redan finns behöver man se över vem som sitter i respektive nätverk så 

att de verkligen fyller sitt syfte. Önskan finns att kunna finna ett närmre samarbete med FK, men 

även med närliggande kommuner i gemensamma frågor. 

 

Försörjningsstöd 
Enheten har ansvaret för ekonomiskt bistånd vilket ska vara av tillfällig karaktär. Målet är att stödja 

återgången till egen försörjning. Man har även ansvaret för budget- och skuldrådgivning, våld i nära 
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relation, handläggning kring dödsbon, missbruk och bostadsförsörjning. Som underlag för planering 

av insatser för personer med missbruks- och missbruksrelaterad problematik görs bedömningar 

enligt ASI-intervju. Alkoholhandläggarens uppgift är att årligen besöka de serveringsställen som har 

rättigheter. IFO-chefen har det yttersta ansvaret att svara mot socialnämndens mål och budget.  

På enheten samverkar man kring en rad olika målgrupper, det kan röra sig om personer som är 

arbetslösa, sjukskrivna, bostadslösa samt individer med missbruksproblematik och de som saknar SGI 

(sjukpenninggrundande inkomst). I många fall sker samverkan via personliga kontakter i specifika 

ärenden och detta med en mängd olika myndigheter och organisationer så som Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, vårdcentralen, psykiatrin, beroendemottagningen, öppenvården, ENTER, 

kronofogdemyndigheten, bostadsbolag och HVB-hem. Samverkan sker även via ARENA. I 

Regionförbundets regi deltar man i ett ASI-nätverk. Enheten har en representant med i ENTERS 

styrgrupp och är också med i Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens beredningsgrupp.  

Vad fungerar bra idag? – Enheten ser en stor vinst i att samverka. Om inte samverkan fungerar 

riskerar individen att inte komma vidare. Här ser man sin egen roll och del i samverkan som oerhört 

viktig. I Mullsjö finns en väl fungerande ARENA-grupp som träffades 5 gånger under 2018. Man tycker 

även att samverkan med ENTER har varit positiv, precis som kontakten med beroendemottagningen 

och öppenvården. Det interna samarbetet på enheten är också en styrka.  

Vad behöver utvecklas? – Man upplever att kontakten med Arbetsförmedlingen har försämrats 

eftersom myndigheten är svårare att nå idag i jämförelse med tidigare. Informationen mellan 

enheten och andra myndigheter skulle kunna förbättras om man hade tillgång till SSBTEK 

(SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd). Detta är en digital tjänst där man via sitt 

verksamhetssystem kan få information från statliga myndigheter och organisationer vilket gör 

handläggningen kring ekonomiskt bistånd effektivare, säkrare och enklare. Internt vore det önskvärt 

att ytterligare utveckla samarbetet mellan vuxengruppen och barn- och ungdomshandläggarna. 

Samverkan med den nya arbetsmarknadsavdelningen är också ett utvecklingsområde. Vidare saknar 

man någon som arbetar aktivt mot arbetsmarknaden kring personer med funktionsnedsättning, 

missbruk samt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det finns idag ingen som arbetar med de 

som behöver arbetsförmågeutredas och som inte Arbetsförmedlingen tar emot. Ett önskemål är att 

ha en kommunal verksamhet med kunnig personal inom behandling och sysselsättning, men till detta 

behövs resurser. Man kan även tänkas sig att man skulle kunna ta del av de insatser som finns i 

Jönköping på t.ex. AMA, Retur kring missbruk och BoP som arbetar med personer som har en svårare 

psykisk störning/sjukdom och samtidigt har en beroendesjukdom. Man saknar även en 

bostadskoordinator som kan arbeta med de som är bostadslösa eller riskerar att bli och som samtidig 

kan utveckla samverkan med hyresvärdar angående bostadsfrågor. 

 

Funktionshinderomsorg/Daglig verksamhet 
Verksamheten är utförare av beslut om dagligverksamhet enligt SoL och LSS. Arbetsuppgifterna är 

anpassade efter individens behov, intressen och förutsättningar. Exempel på arbetsuppgifter kan 

vara friskvård, musik, trädgårdsarbete, köks- och serviceuppgifter, tryckeri, sinnesstimulering, 

återvinning och loppis samt tillverkning och försäljning av hantverk. Att besöka den dagliga 

verksamheten ska vara utvecklande, stimulerande och meningsfullt och även var så likt ett vanligt 

arbete som möjligt. 

Tillsammans med länets samtliga kommuner deltar man i länsnätverk psykiatri (GPS – gemensam 
psykiatri samverkan) som ledas av Kommunal utveckling. Nätverket träffas 6-8 ggr/år och syftet är att 
stötta utvecklingen av psykiatriverksamheter i länets kommuner. I Kommunal utvecklings regi finns 
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man också med i nätverk funktionsnedsättning. Även denna grupp är länsövergripande och syftar till 
att uppdatera och sprida kunskap och erfarenheter till länets kommuner. Omvänt framföra 
länsgemensamma synpunkter i nationella sammanhang. Enheten har träffar med psykosteamet 2 
ggr/år. I övrigt sker samverkan kring enskilda individer med psykiatrin, ofta i form av SIP 
(samordnade individuella planer), vuxenhabiliteringen, arbetsförmedling, försäkringskassan, ENTER, 
handläggare och integrationsenheten i den egna kommunen samt Mullsjö bostäder. 
 
Vad fungerar bra idag? – Den interna samverkan och samarbetet med kommunens 
biståndshandläggare är mycket tillfredsställande. Man anser också att samverkan med de externa 
aktörer man köper platser av fungerar väl samt att man har ett tätt och bra samarbete med Mullsjö 
bostäder. 
 
Vad behöver utvecklas? – På grund av stor arbetsbelastning hos cheferna har man idag svårt att lägga 
tid på samverkan och andra likande aktiviteter som inte rör det dagliga arbetet. Detta ser man som 
mycket beklagligt. Önskemål är att utveckla samverkan inom kommunen med bland annat skolan, 
IFO och integrations/arbetsmarknadsenheten. En kontaktperson från politiken är också önskvärt. 
Man önskar även att utveckla samverkan med habiliteringen och tänker att man eventuellt borde 
finns med i nätverket AAS (arbetsgrupp arbete, studier och sysselsättning) som lyder under GPS. 
Enheten har idag ingen person som arbetar med individer som vill komma ut på arbetsmarknaden. 
Detta skulle kunna innebära att de personer som inte vill delta i kommunens dagliga verksamhet inte 
heller ansöker om insatsen.  

 

 

Habo Kommun 

Integration och flyktingenheten/DUA 
Kommunens integrationsenhet har som uppdrag att arbeta med nyanländas bosättning i kommunen. 
Olika ansvar gäller om den nyanlände är anvisad till kommunen, egenbosatt, anknytning eller 
kvotflykting. Detta kan t.ex. vara hjälp med ekonomi initialt (glappet) innan annan ersättning 
kommer igång, anskaffning av bostad, inskrivning och uppföljning av barn och unga i skolan, 
tillsammans med andra aktörer planera etableringen och/eller rehabilitering, initiera 
hälsoundersökningar som utförs av Regionen samt erbjuda samhällsinformation. Syftet med 
flyktingmottagnings arbete är att underlätta individens självständighet i samhället och delaktighet 
mot självförsörjning.  
 
Integrationsenheten har tillsammans med arbetskonsulent inom funktionshinderomsorgen, 
näringslivslots, ungdomscoach och representant från AF har en arbetsmarknadsgrupp bildats under 
2018, som är sätt att samlas kring arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Länsstyrelsen och 
kommunerna i Jönköpings län har kontinuerliga nätverksträffar, man har i detta nätverk även träffar 
tillsammans med Arbetsförmedlingen. Integrationschefen sitter även med i beredningsgruppen till 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt ledningsgruppen för Mötesplats Habo Global och 
Change. Inom socialtjänsten i kommunen finns en ledningsgrupp som träffas var 14:e dag, man har 
även träffar med kommunens samtliga chefer 4 gånger per år och näringslivsträffar med 
näringslivslots och SKL. Integrationschefen träffar även migrationsverket tillsammans med socialchef, 
ordförande i socialnämnd och representant från AF. 
 
DUA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) – 4 gånger per år träffas den regionala 
styrgruppen som är kopplad till DUA-överenskommelsen. Den består av representanter från AF samt 
de fyra kommunerna, Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping. Syftet är att stärka samordningen och 
samsynen kring målgruppen. Man har även en lokal styrgrupp bestående av representant från AF 
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samt DUA-samordnare från Habo och Mullsjö. Till DUA-överenskommelsen finns även en operativ 
arbetsgrupp där handläggare från Habo och Mullsjö finns med.  
 
Vad fungerar bra idag? – Kring de individer som är inne i AF:s etableringsprogram finns det en väl 
fungerande samverkan med AF. Dels finns en arbetsförmedlare på plats ½ i veckan, vilket troligtvis 
kommer att utvecklas till en heldag/vecka, dessutom har man bra personliga kontakter mellan 
verksamheterna vilket underlättar samverkan. Man vill även framhålla den mycket välfungerade 
arbetsgruppen på enheten vilken medför att arbetet flyter på bra. För att hjälpas åt i hanteringen av 
gemensamma frågor har integrationscheferna i Habo, Mullsjö och Jönköping sett till att ha 
regelbundna träffar. Dessa samarbeten underlättar i det dagliga arbetet. 
 
Vad behöver utvecklas? – Upplevelsen är att samverkan med AF fungerar sämre kring de individer 
som inte får arbete under etableringsfasen utan går vidare till jobb- och utvecklingsgarantin. Man 
anser också att samverkan med FK i stort sätt är obefintlig samt att samverkan inte fungerar särskilt 
väl med Regionen kring individer i behov av rehabilitering. Här skulle samverkan med rehab 
koordinatorerna behöva utvecklas. Som mindre kommun skulle det också vara positivt att kunna få 
möjlighet att ta del av de rehabiliteringsinsatser som finns i övriga länet.  
 
I och med de många nya regler och förordningar som ständigt kommer från nationell nivå kring 
målgruppen skulle det vara av stor vinst om man kunde få till någon slags samverkan på länsnivå 
kring dessa frågor. Regelverken är många gånger svårtydda och otydliga vilket medför att 
kommunerna handskas med dessa på lite olika sätt. En samordning skulle dels kunna förenkla 
arbetet för berörd personal men också bidra till en jämlikare behandling av målgruppen.  
En arbetsbetsmarknadsenhet där samtliga resurser som arbetar med målgruppen finns samlade 
skulle vara mycket positivt.  

 

Ungdomscoach/DUA/KAA 
Kommunen har en skyldighet att löpande hålla sig informerad om sysselsättning för de ungdomar 

under 20 år som avslutat grundskolan, men som inte fullföljt gymnasieskolan. Detta kallas KAA 

(kommunalt aktivitetsansvar) I linje med detta har man i Habo kommun valt att anställa en 

ungdomscoach som har till uppdrag att motivera den unge att påbörja eller återuppta utbildning. 

Ungdomscoachens uppdrag är också att kartlägga behovet och löpande uppdatera sig om eventuella 

avhopp och närvaroproblematiken i skolan.  

Kommunens folkhälsoråd arbetar sektorsövergripande för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos 

kommuninvånarna. Folkhälsorådet fungerar också som paraplyorganisation för kommunens 

brottsförebyggande arbete. I denna grupp finns ungdomscoachen representerad. Kommunen har 

även ett nätverk kring ungdomar mellan 13-16 år där ungdomscoach, polis, fältsekreterare, personal 

från barn och fritid samt bibliotek finns med. Eftersom kommunen inte har någon 

arbetsmarknadsenhet har man valt att träffas regelbundet i en arbetsmarknadsgrupp bestående av 

arbetskonsulent från funktionshinderomsorgen, integrationschef, integrationscoach, ungdomscoach 

samt kommunens näringslivslots. Kommunen arbetar mycket aktivt med det förebyggande arbetet 

kring unga. Viljeriktningen är tidig upptäckt – tidig insats. Man har t.ex. bildat en närvarogrupp 

bestående av ungdomscoach, skolsköterska, kurator, fältsekreterare och biträdande rektor som 

regelbundet träffas och går igenom närvaron hos kommunens unga. Man sitter även med i en grupp 

tillsammans med Jönköpings kommun, barn- och ungdomshälsan och socialtjänst där man tittar på 

skolfrånvaron hos gymnasieungdomarna.  

Kopplat till DUA-överenskommelsen finns en regional styrgrupp bestående av representanter från AF 

samt kommunerna Vaggeryd, Habo, Mullsjö och Jönköping. Syftet med gruppen är att stärka 

samsynen och samordningen kring målgruppen. DUA-samordnare från Mullsjö och Habo har även 
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tillsammans med arbetsförmedlingen en lokal styrgrupp. Till DUA-överenskommelsen finns även en 

operativ arbetsgrupp där handläggare från AME i Vaggeryd, AMA i Jönköping och arbetsförmedling 

finns med. Gruppen lyfter goda exempel, diskuterar case och anordnar gemensamma föreläsningar.  

Vad fungerar bra idag? – Något man särskilt vill framhålla som positivt är den s.k. Habomodellen. 

Detta är en modell kring det praktiska arbetet med att främja skolnärvaron. Arbetet görs i samverkan 

över förvaltningarna för att gemensamt hitta vägar till att öka närvaron i skolan och att 

kunskapsmålen i högre utsträckning klaras hos elever i riskzon. Målet är att öka skolnärvaron bland 

elever i riskgruppen samt ge eleverna förutsättningar att avsluta grundskolan med behörighet till 

gymnasiestudier. 

Vad behöver utvecklas? – Den grupp som är svårast att komma åt är de ungdomar som är ”säkra” 

hemma, d.v.s. de som blir försörjda av sina föräldrar utan att ha vare sig arbete eller skolgång. Det 

kan även vara svårt att komma åt gruppen som av olika anledningar inte har några föräldrar utan bor 

hos mor/far föräldrar eller i andra konstellationer. Ett aktivare arbete behövs kring de ungdomar som 

står långt ifrån arbete. Här skulle det vara en fördel att kunna samverka mer med arbetsförmedling 

och försörjningsstöd, gärna inom en gemensam verksamhet. För de elever som inte uppfyller 

behörighetskraven till gymnasieskolan och som har behov av stöd skulle ett introduktionsprogram i 

den egna kommunen vara fördelaktigt.  

 

Försörjningsstöd 
Verksamheten ansvarar för utbetalning av försörjningsstöd, vilket är av tillfällig karaktär och ska 

stödja individen att återigen börja försörja sig själv. Verksamheten är även ansvariga för att 

handlägga dödsbon, egna medel, faderskap och våld i nära relation.  

Verksamheten finns representerad i nätverk ”Rätt stöd, rätt försörjning” som ett samverkansprojekt 

mellan samordningsförbunden och kommunerna i Jönköpings län, Regionen, arbetsförmedling och 

försäkringskassan. Syftet är att säkerställa att individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund 

av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst ska få möjlighet till rehabilitering. Man finns 

även med i ett nätverk via kommunal utveckling där chefer inom försörjningsstöd träffas 4-6 gånger 

per år för erfarenhetsutbyte och utveckling av yrkesrollen. ARENA är ett annat viktigt 

samverkansforum, liksom det gemensamma samarbetet med integrationsenheten i Habo och det 

kommunala bostadsbolaget. Verksamheten finns representerad i styrgruppen för ENTER. 

Vad fungerar bra idag? – Samverkan är en förutsättning för att kunna hjälpa individen. Motsatsen 

försämrar möjligheten till förändring hos individen.  Habo har en väl fungerande ARENA-grupp som 

under 2018 har träffats 2 gånger. Den samverkan man har med försäkringskassan handlar i de flesta 

fall enbart om att vara behjälplig vid ansökningar om t.ex. aktivitets- eller sjukersättning. Då 

individen redan har en handläggare fungerar samverkan väl. Internt har man ett bra samarbete med 

kommunens ungdomscoach. Det finns även stora vinster med samlokaliseringen och det fina 

samarbetet med barn-och ungdomshandläggarna. Det är inte ovanligt att samma familj är aktuell hos 

fler handläggare vilket medför att samverkan gynnar individen positivt. Möjligheten att remittera till 

ENTER är en stor fördel.  

Vad behöver utvecklas? – Eftersom inte arbetsmedlingen inte längre finns på plats i Habo har 

samverkan fått stryka på foten. Tidigare var det enkelt att boka in ett trepartssamtal med AF vilket 

idag tar en halvdag i anspråk på grund av avståndet. Verksamheten är helt beroende av AF då FK 

efterfrågar bedömning av arbetsförmåga eftersom kommunen inte har någon arbetsmarknadsenhet 

och därför inte heller har möjlighet att göra dessa bedömningar själva. Beslutet att inte upprätta en 

arbetsmarknadsenhet i kommunen är politisk med motiveringen att det är AF:s uppdrag att hjälpa 
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individen ut i arbete och inte kommunens. En annan aspekt är det bristande underlaget av individer. 

Det man dock påpekar är att det finns en grupp individer med psykisk- och/eller neuropsykiatrisk 

problematik där man inte kommer vidare i det arbetsrehabiliterande arbetet. Resurserna att hjälpa 

dessa individer saknas i kommunen och man upplever att AF:s och FK:s regelverk inte alltid går ihop 

vilket medför att individen hamnar mellan stolarna. Ett önskemål är en samordnare/koordinator 

kopplad till enheten som snabbare kan dra igång parallella rehabiliteringsinsatser och därmed bidra 

till en snabbare möjlighet till förändring hos individen. Det finns även ett behov av någon form av 

öppenvård för personer med missbruk.  

 

Funktionshinderomsorg/Daglig verksamhet 
Enheten verkställer beslut om daglig verksamhet enligt SoL och LSS. Man erbjuder olika former av 

arbete och sysselsättning utifrån individens egna förutsättningar och intressen. Syftet är att skapa en 

meningsfull vardag, bidra till den personliga utvecklingen och att medverka till att individen känner 

sig delaktig i samhället. Verksamheten rymmer ett aktivitetscenter, café och en grupp som hjälper till 

att handha kommunens tvätt. De flesta av dagligverksamhetsbesluten verkställs dock ute på företag. 

Här har enhetens arbetskonsulent en viktig roll som coachar individen till att nå, få och behålla ett 

arbete. Arbetskonsulenten har också en del utredningsuppdrag, ansvarar för 

kontaktpersonsverksamheten samt lokal- och bilfrågor. I och med lagkraven på mottagande av vissa 

nyanlända har arbetskonsulenten även agerat integrationscoach under en tid. 

Arbetskonsulenten deltar i nätverk AAS (arbetsgrupp arbete, studier och sysselsättning) där 

kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping finns med, samt Försäkringskassa, Arbetsförmedling och 

Region. Arbetsgruppen har till uppgift att fördjupa kunskapen om de olika parternas 

ansvarsområden, sprida information och kunskap om gemensamma verksamheter och projekt samt 

verka för att individer med psykiska funktionsnedsättningar får tillgång till arbete, studier, 

arbetsrehabiliterande insatser eller sysselsättning. I kommunen finns en arbetsmarknadsgrupp 

bestående av arbetskonsulent, integrationschef och coach, kommunens näringslivslots samt 

ungdomscoachen. Detta är en ansats att samlas kring arbetsmarknadsfrågor eftersom det inte finns 

någon arbetsmarknadsavdelning i kommunen. Samverkan kring individen sker i huvudsak med 

företagen, arbetsförmedling och biståndshandläggare i kommunen men till viss del även med FK, 

skolan och IFO. 

Vad fungerar bra idag? – I Habo är kontakten och samverkan med de privata företagen en 

framgångsfaktor. I kommunen finns en mängd olika företag som tar emot individer med 

funktionsnedsättning och/eller utländsk bakgrund för praktik men även anställning. I dagsläget får 2-

3 personer/år en anställning.  

Vad behöver utvecklas? – Även om man sedan en tid träffas i arbetsmarknadsgruppen finns det 

behov av ett mycket tätt nätverk/en arbetsmarknadsavdelning där fler resurser finns samlade. 

Arbetskonsulent, integrationschef, integrationscoach, ungdomscoach, näringslivslots, 

försörjningsstöd och till viss del även AF vore en bra sammansättning för att nyttja de gemensamma 

resurserna optimalt samt kunna möta gruppen som är i behov av samordning för att närma sig 

arbete. Man anser även att det finns tröghet i kontakten med AF särskilt när det gäller nyanlända 

som sedan tidigare inte har någon plats ute på arbetsmarknaden. När individen och företaget är redo 

att påbörja samarbetet tar processen från AF:s sida så pass lång tid att intresset från bådas sida 

riskerar att svalna. Man ser även att det finns ett behov av att utveckla samverkan kring individer 

med långvarigt försörjningsstöd, ungdomar som är ”hemmasittare” och arbetslösa.  
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Vaggeryds kommun 

AME (Arbetsmarknadsenheten) 
AME är kommunens enhet för att driva och samordna arbetsmarknads- och integrationsfrågor. 

Verksamheten verkar för integration i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder och social bakgrund och 

för att stärka individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att, utifrån sina egna förutsättningar 

komma in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet innefattar supported 

employment, DUA (Delegationen för Unga och Nyanlända till Arbete), feriepraktik, socialt 

företagande, Trappsteget (ett första steg mot självförsörjning och arbete för personer mellan 16 och 

24 år), integration och flyktingmottagning samt supported residence (uthyrning av bostad till 

nyanlända). Från och med november 2018 är handläggarna för försörjningsstöd också en del av 

enheten.  

Enhetschefen sitter med i Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens beredningsgrupp. Man deltar 

också i ett SE-nätverk och styrgruppen för ARENA i GGVV. I Kommunalutvecklings regi deltar man i 

”Chefsnätverk för arbete och delaktighet” i vilket man får möjlighet till chefutbyte och utveckling i 

den egna yrkesrollen. Gruppen träffas 4-6 gånger per år, samt 2 gånger tillsammans med 

chefnätverket inom försörjningsstöd.  

Integration – Länsstyrelsen och dess nätverk är en viktig del i samverkan. Nätverket ”Glappet” är ett 

samverkansforum för handläggare som handhar försörjningsstöd för målgruppen. Här finns även ett 

nätverk som riktar sig till övriga handläggare och ytterligare ett som samlar ansvariga för länets EKB-

verksamheter. Chefer/samordnare träffas i ett strateginätverk, också inom ramen för Länsstyrelsen 

uppdrag. I samtliga dessa nätverk finns representanter från Vaggeryd med. Vid behov bjuds även 

andra aktörer in som t.ex. arbetsförmedling och försäkringskassan. Som ett paraply för 

integrationsarbetet i länet finns integrationsrådet. Integrationsrådet leds av landshövdingen och i 

rådet finns kommuner, statliga myndigheter, organisationer och föreningar representerade. 

Integrationschefen sitter med i beredningsgruppen till Integrationsrådet. 

 I samband med valet 2018 fick Nässjö kommun beviljat medel från Länsstyrelsen för att tillsammans 

med 7 kommuner i länet, däribland Vaggeryd, bedriva projektet ”Demokrati för alla”. Syfte med 

projektet var att öka valdeltagandet för målgruppen. Integrationschefen sitter med i dessa styrgrupp. 

Medel från Länsstyrelsen har också beviljats projektet ”Hela Vägen till Språket” där AME samarbetar 

med socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen för att stödja nyanlända och 

tidigare anlända barnlediga kvinnors språkutveckling.  

Change är ett treårigt integrationsprojekt som Kommunal utveckling driver. Fokus för projektet är att 

stärka kompetensen hos medarbetarna i kommunerna. Enheten har en plats i projektets styrgrupp. 

Man finns även med i styrgruppen till nätverket Internationella vänner som är ett integrationsnätverk 

som arbetar med att skapa möten och mötesplatser mellan etablerade svenskar och nyanlända i alla 

åldrar. I styrgruppen finns också kyrkorna och studieförbunden i Vaggeryds kommun med. 

Arbetsmarknad vuxna – Vaggeryds kommun har en lokal överenskommelse gällande samverkan 

mellan AF, AME, socialförvaltningen och kommunens utbildningssamordnare (FENIX). Inom ramen 

för detta avtal har man 1 gång i månaden ett styrgruppsmöte där chef från AF, chef och biträdande 

chef AME samt chef och samordnare inom socialtjänsten deltar. Syftet är att löpande diskutera och 

planera samverkan utifrån arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd. 2 gånger per 

år har man strategigruppsmöte där man delar information, prognoser, stämmer av gemensamma 

mål och strategier. Representation av chefer AF, rektor FENIX, chef och biträdande chef AME och 

chef och samordnare socialtjänst.  
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Internt i kommunen deltar man i ”Fokusgrupp vuxna” som är ett tvärsektionellt samverkansforum 

med uppdraget att utifrån vision, värdegrund och övergripande mål hitta möjligheter att samverka 

för bästa möjliga verksamheter för kommunens invånare. Uppdraget är direkt kopplat till folkhälsa. 

Enheten har också representanter med i arbetsmarknadsnämnd där även AF, socialförvaltningen, 

näringspolitiska rådet och politiken finns med och i styrgruppen för Mötesplats (se Mötesplats).  

Etableringsgruppen träffas vart 6 vecka. Gruppen består av representanter från AME, SFI och AF. 

Syftet är att gå igenom och kommer överens om vilka etableraren är aktuella för insatser på AME. 

Etableringsgruppen är forumet för uppföljning och vidare planering gällande deltagarna. 

Trappsteget (Unga mellan 16-25år) – Referensgruppen för Trappsteget består av handläggare från 

FK:s aktivitetsersättning, AF unga, försörjningsstöd och barn-och ungdomshandläggare inom 

socialförvaltningen, arbetsterapeut inom socialpsykiatrins boendestöd, kurator på gymnasieskolan 

samt representanter från AME. Gruppen fungerar som remissinstans, delger varandra övergripande 

information från den egna organisationen, samordnar gemensam planering kring individen samt har 

gemensam kunskapsutveckling. Man har även en samverkan med skolan via den lärare som är på 

plats 1 dag i veckan och som stöttar de personer som vill läsa enstaka ämnen.  

DUA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) – För att stärka samordning och samsyn kring 

målgruppen har man bildat en regional styrgrupp kopplat till DUA-överenskommelsen. Den består av 

representanter från AF samt den fyra kommunerna, Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping. 2 

gånger per termin träffas den lokala styrgruppen för DUA-överenskommelsen. Syftet är att planera 

och följa upp arbetet men är även ett forum för övriga ungdomsfrågor som har 

arbetsmarknadsanknytning. Representation i styrgruppen finns från AME, AF, socialtjänstens 

försörjningsstöd, ensamkommande, gymnasieskolans rektor, näringslivsrådet, kultur- och 

fritidsförvaltningen, FK och fackförbundet Kommunal. På handläggarnivå fungerar Trappstegets 

referensgrupp som samverkansforum (se ovan).  

Försörjningsstöd – Samordnaren/områdeschef för etablering och försörjning sitter med i styrgruppen 

för Enter och Efterstöd och man finns även med i ett nätverk via kommunal utveckling där chefer 

inom försörjningsstöd träffas 4-6 gånger per år för erfarenhetsutbyte och utveckling av yrkesrollen. 

Verksamheten finns representerad i nätverk ”Rätt stöd, rätt försörjning” som ett samverkansprojekt 

mellan samordningsförbunden och kommunerna i Jönköpings län, Regionen, arbetsförmedling och 

försäkringskassan. Syftet är att säkerställa att individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund 

av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst ska få möjlighet till rehabilitering. ARENA är 

ett annat viktigt samverkansforum, precis som etableringsgruppen och referensgruppen för 

Trappsteget (se ovan). Till försörjningsstödet finns en beredningsgrupp knuten som består av 

representanter från AME, Arbetsförmedlingen och Försörjningsstöd. Gruppen träffas 1ggr/månad 

och fungera som ett slags samråd mellan Arbetsförmedlingen och försörjningsstödet om vilka 

ärenden som ska skrivas in på AME och vem som ska stå för inskrivningen.  

Vad fungerar bra idag? – På grund av alla de projekt man drivit på AME har man en vana att koppla 

någon slags samverkansgrupp, exempelvis styrgrupp till de olika delarna i verksamheten. Det finns 

även en mycket tydlig styrning från ledningshåll på enheten att samverkan är viktig och avgörande 

för det dagliga arbetet. Enhetens uttryckliga fokus på individen i centrum gör att frågan om 

samverkan aldrig ifrågasätts.  

En stor framgångsfaktor är det goda samarbetet med AF. Detta gäller alla verksamhetsdelar inom 

AME. Det finns handläggare inom varje område på AF som är kopplade till kommunen vilket gör det 

lätt att hitta vägar in i organisationen. Det finns också en tydlig struktur kring samverkan mellan AF 

och AME på ledningsnivå och en samlokalisering som bidrar till en god samverkan. Man har även en 
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gemensam samverkansdag 1 gång per år där både chefer och berörda handläggare från de två 

organisationerna deltar.  

Då det gäller integration och samverkan kring målgruppen är Länsstyrelsen och dess nätverk till stor 

nytta. Nätverken drivs av kunnig personal och man utvärderar ständigt nätverken och dessa syften. 

Det finns även stora möjligheter att påverka de frågor som behandlas vilket medför att man lättare 

kommer vidare i det egna arbetet.  

I och med att försörjningsstödet flyttade in i AME:s lokaler i slutet av förra året har samverkan mellan 

arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och även AF, som finns i huset förstärkts. Samlokalisering 

har visat sig vara ett vinnande koncept i samverkansarbetet.  

Vad behöver utvecklas? – De verksamheter som arbetar mot unga ser att man skulle behöva utveckla 

arbetet kring KAA för att tidigare än idag uppmärksamma de individer som behöver mer stöttning. 

Idag ligger ansvaret för KAA hos gymnasieskolans kurator och studie- och yrkesvägledare vilket 

innebär att det blir omöjligt att hinna med någon slags uppsökande verksamhet inom ramen för 

dessa tjänster. Samverkan mellan AME och KAA behöver också förbättras. Man ser också att 

kommunens arbete kring unga med aktivitetsersättning som står långt ifrån arbetsmarknaden 

behöver utvecklas. Det finns idag ingen naturlig och passande verksamhet för dessa personer.  

Rent allmänt är uppfattningen att det ofta är besvärligt att samverka inom kommunen än mellan 

kommunen och andra myndigheter. På grund av många personalbyten, inställda möten och möten 

utan representation har det varit svårt att få till samverkan med socialförvaltningen. Det blir även 

komplicerat att driva samverkan vidare då kontakten med handläggare och chefer svår att få till.  

Man upplever att man i synnerhet från Socialförvaltningens håll inte prioriterar samverkan. Arbets- 

och resursfördelningen blir ofta en större fråga en själva sakfrågan. Även om samverkan med AF 

fungerar bra tenderar det att blir ett tidsglapp mellan de olika uppdragen och arbetsområdena inom 

AF, vilket kan fördröja processen för individen. Det kan även vara svårt att hitta rätt i djungeln av 

samverkanforum då frågor ibland tenderar att diskuteras på fler arenor. Här behövs en mer tydlighet 

kring vilka frågor som hör hemma var och även en tydlighet kring vilka personer som bör sitta i 

respektive nätverk, allt för att processerna ska fortlöpa.  

I samband med att försörjningsstödet och handläggningen kring sociala kontrakt flyttat över till AME 

behöver samverkan med det kommunala bostadsbolaget VSBo att utvecklas.  

 

Funktionshinderomsorg/Daglig verksamhet 
På enheten verkställs beslut om daglig verksamheten enligt SoL och LSS. Fem personer har beslut 

enligt SoL och resterande enligt LSS. I Vaggeryd finns två av enhetens dagliga verksamheter, Knuten 

och Fabriken. På Knuten produceras alster av garn och tyg bl.a. till den egna butiken. Här finns även 

en teaterverksamhet där deltagarna själva får vara med och skriva manus, arbeta fram rekvisita och 

framföra föreställningar. På Fabriken utför man legoarbeten till industrier i närområdet och har även 

en träverkstad. På verksamheten Stjärna i Skillingaryd utför man en del serviceuppgifter på 

kommunens äldreboenden, bland annat hjälper man till med sopsortering och en kioskvagn. Inom 

daglig verksamhet finns en arbetskonsulent som hjälper till att erbjuda personer daglig verksamhet 

vid ordinarie arbetsplatser, så kallad integrerad verksamhet. Arbetskonsulenten hjälper till med 

kartläggningssamtal, söka arbetsplats, introduktion på arbetsplatsen samt gör arbetsplatsbesök och 

följer kontinuerligt upp personens dagliga verksamhet. Syftet med den integrerade verksamheten är 

att öka möjligheten att få en anställning, alternativt att ha sin dagliga verksamhet tillsvidare på 

arbetsplatsen.  
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Länsnätverk psykiatri (GPS – gemensam psykiatri samverkan) leds av Kommunal utveckling och är ett 

länsövergripande nätverk för chefer, medarbetare och brukare inom kommunernas 

psykiatriverksamheter. I detta nätverk finns chefen för enheten med. Denne finns också med i 

nätverk för chefer i kommunernas missbruksvård. Även detta nätverk styrs av Kommunal utveckling 

och syftet är att stärka arbetet med gemensamma evidensbaserade övergripande mål. Tillsammans 

med LSS-handläggarna i kommunen har man regelbundna träffar med psykiatrin och Lärvux. 

Eftersom man på enheten inte har fokus lönearbete för deltagarnas del har man inte heller någon 

samverkan med vare sig AF eller FK.  

Vad fungerar bra idag? – Verksamheten har en bra samverkan med företagen i kommunen där ca 8 

personer har sin utflyttade dagliga verksamhet. Samverkan med Lärvux fungerar också väl.  

Vad behöver utvecklas? – Önskvärt vore om man kunde hitta någon slags samverkan med 

arbetsmarknadsenheten i kommunen, särskilt kring unga. Man tänker också att man skulle kunna 

samarbeta med AME kring arbetsmodellen IPS. 

 

Mötesplats 
Mötesplats är en samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och kyrkorna i 

Vaggeryds kommun. Detta är en lågtröskelverksamhet som vänder sig till alla människor som 

befinner sig i någon form av utanförskap. Det kan vara ensamhet, arbetslöshet, psykisk eller fysisk 

ohälsa eller missbruk. Socialförvaltningen har öppenvård för missbrukare på mötesplats och 

arbetsmarknadsenheten (AME) ha en sysselsättningsansvarig. Man kan bli remitterad från 

socialtjänst eller genom AME men man kan också själv ta kontakt för att ta del av verksamheten.  

Till Mötesplats finns en styrgrupp där socialtjänst, socialpsykiatri, AME, ekumeniska rådet, 

brukarrådet och ett par representanter från de lokala kyrkorna finns med. Samverkan i övrigt sker 

med ett antal olika verksamheter och organisationer på individnivå som t.ex. missbruks- och 

barnhandläggare, boendestöd, hemtjänst, hemsjukvård, VSBo (Vaggeryds kommuns allmännyttiga 

bostadsbolag), vårdcentralerna, kriminalvård, frivård, beroendemottagning och psykiatrin. Man 

samverkar även en del med arbetsförmedlingen då individen behöver kodas eller då arbetsförmågan 

behöver utredas. Personalen fungerar ibland som en stödjande funktion för individen i kontakten 

med försäkringskassan. Verksamheten blir många gånger ”spindeln i nätet” för deltagarna som ofta 

har insatser från en mängd olika aktörer.  

Vad fungerar bra idag? – Mötesplats skulle inte klara sig utan de volontärer från kyrkorna som 

arbetar i verksamheten. Samverkan med kyrkorna har gjort att målgruppen till viss del fått en annan 

acceptans i samhället. En annan framgångsfaktor är det inkluderande och välkomnande klimatet. Här 

samlas dagligen personer med varierande behov och problematik under samma tak och 

gemenskapen är god.  

Vad behöver utvecklas? – Inom verksamheten finns ett behov av fler arbetsuppgifter. En tanke är att 

starta upp en fritidsbank vilket skulle gynna många av kommunens invånare. Man ser även att det 

skulle finnas en vinst i att samverka tätare med boendestöd, hemtjänst mm för att på så sätt 

effektivisera de insatser som individerna har. På sikt behöver kommunen fundera över hur 

verksamheten ska utvecklas för att möta behoven hos den växande grupp äldre med 

missbruksproblematik som inte längre står till arbetsmarknadens förfogande och som inte heller kan 

anses rehabiliteringsbara.  
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Jönköpings kommun 

Försörjningsstöd 
Område försörjningsstöd är en del av individ- och familjeomsorgen och leds av områdeschefen. 

Området består av fyra sektioner med varsin sektionschef. Sektionerna består av Team Mottagning 

och Unga Vuxna, lokalkontor Råslätt, lokalkontor Öxnehaga samt invandrar- och flyktingsektionen.  

Team Mottagning tar emot samtliga nya ärenden gällande försörjningsstöd. Ärenden hanteras av 

enheten under max 3 månader för att sedan lämnas över till lokalkontoren på Råslätt eller Öxnehaga 

beroende var i kommunen individen bor och om behovet av försörjningsstöd är fortsatt. Personer 

under 25 år hanteras av enheten Unga Vuxna. Enheten har ansvaret för ekonomiskt bistånd vilket ska 

vara av tillfällig karaktär. Målet är att stödja återgången till egen försörjning. Man har även ansvaret 

för budget- och skuldrådgivning, hyresskuldsanering, handläggning kring dödsbon samt uppsökande 

verksamhet kring EU-medborgare 

IFS (Integrations- och flyktingsektionen) har som övergripande uppdrag att arbeta med nyanländas 

bosättning i kommunen. Olika ansvar gäller om den nyanlände är anvisad till kommunen, egenbosatt, 

anknytning eller kvotflykting. Detta kan t.ex. vara hjälp med ekonomi initialt (glappet) innan annan 

ersättning kommer igång, anskaffning av bostad, inskrivning och uppföljning av barn och unga i 

skolan, tillsammans med andra aktörer planera etableringen och/eller rehabilitering, initiera 

hälsoundersökningar som utförs av Regionen samt erbjuda samhällsinformation. Syftet med 

flyktingmottagnings arbete är att underlätta individens självständighet i samhället och delaktighet 

mot självförsörjning. 

 Mellan arbetsförmedlingen i Jönköping, arbetsmarknadsavdelningen, IFO socialförvaltningen och 

vuxenutbildningen har en lokal överenskommelse fattats som styr hur samverkan ska se ut mellan 

parterna. 1 gång per kvartal träffas cheferna för respektive part för att revidera överenskommelsen 

samt bestämma ämne till kommande strategimöte. Strategimöte hålls 2 gånger per år och roterar 

mellan organisationerna, där diskuteras strategier och prioriterade målgrupper. Man har enligt 

överenskommelsen även möjlighet att sammankalla till ett informationsmöte om det finns ett behov 

av informationsutbyte, samt till handläggarträffar då detta känns aktuellt.  Arbetsförmedlingen 

sammankallar ca 2 gånger per år till ett prognosmöte där det lokala arbetsmarknadsläget beskrivs, AF 

är även sammankallande till arbetsgruppen för etablering där representanter från AF, AMA, VUX och 

IFO finns med. Det finns också en arbetsgrupp för utbildningskontrakt där AF och Vux finns 

representerade. Parterna träffas regelbundet i ett så kallat ärendeforum där man har möjlighet att 

diskutera enskilda individer. Vid nyanställning erbjuds ett studiebesök och informationsmöte hos 

samverkande parter och man uppmuntrar även medarbetarna att följa arbetet under en halv- eller 

heldag hos respektive part.  

I syfte att identifiera och skapa bättre förutsättningar för de deltagare som på grund av ohälsa 

riskerar att inte kunna fullfölja etablering och språkinlärning i det svenska samhället samt identifiera 

svårigheter och möjligheter i samverkansprocessen har AMA, arbetsförmedlingens etablering och 

invandrar- och flyktingsektionen tillsammans startat ett projekt HPE (HälsoProjekt Etablering). 

1 gång per månad träffas styrgruppen för AMA och IFO. Här utbyter man information om vad som är 

på gång i verksamheterna, pratar strategier, hittar beröringspunkter och kommer överens om hur 

man ska jobba tillsammans. En av enhetscheferna på IFO finns med som representant i Enters 

styrgrupp och områdeschefen representerar verksamheten i Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygdens beredningsgrupp. Inom försörjningsstödet har man en grupp som arbetar med rutiner 

och man nätverkar även med likvärdiga kommuner i landet i syfte att byta erfarenhet.  
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På lokalkontoret på Råslätt där man sitter i samma lokaler som barn- och ungdomshandläggarna 

finns ett bra och nära samarbete. Man finns även med i en områdesgrupp bestående av personal 

från skola, fritid, primärvården, polis och lokala sportklubbar.  

Var 6:e vecka har socialsekreterarna inom försörjningsstöd resurs träffar med öppenpsykiatrin, det är 

dock svårare att komma intill psykosvården. Dessa socialsekreterare finns även med som 

representanter i ett flertal Arenagrupper. 2-3 gånger per termin har man träff med Jobbtorg Resurs 

på AMA för att hålla sig uppdaterade om varandras verksamheter och med samma regelbundenhet 

träffar man arbetsterapienheten inom Regionen. Verksamheten finns representerad i nätverk ”Rätt 

stöd, rätt försörjning” som ett samverkansprojekt mellan samordningsförbunden och kommunerna i 

Jönköpings län, Regionen, arbetsförmedling och försäkringskassan. Syftet är att säkerställa att 

individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande 

inkomst ska få möjlighet till rehabilitering. Man träffar även beroendemottagningen. 

På IFS finns en representant från AF på plats 1 dag i veckan vilket har lett till en mer öppenhet. Man 

har även samverkan kring individen med en rad olika aktörer såsom mottagningsskolan, 

gymnasieskolan, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket, psykiatrin, primärvården etc. 

Enheten har inte regelbundna träffar med LSS men har en kontaktperson inom LSS dit verksamheten 

kan anmäla ärenden. Man upplever sig ha ganska många individer som är i behov av stöd, som till 

exempel boendestöd så därför än denna samverkan oerhört viktig.  Missbruksenheten, 

mottagningen för våldsutsatta och Barn- och ungdomshandläggare är andra viktiga 

samverkansparter.  

Vad fungerar bra idag? – Något man vill framhålla är att samverkan på individnivå i de flesta fall 

fungerar väldigt bra. De regelbundna träffar man har tillsammans med AMA är av stort värde. SIP 

(samordnad individuell plan) som upprättas tillsammans med individen om insatser från både 

socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas har ökat i antal vilket ses som positivt, likaså 

har tjänstemannamöten blivit allt vanligare.  

Vad behöver utvecklas? – Trots att samverkan på handläggarnivå fungerar bra är samarbetet 

tämligen personbundet. Upplevelsen är att samverkan sker för individens bästa mellan handläggare 

men att samverkan är svår när det gäller strukturella frågor. Jönköpings kommuns vision om en 

sammanhållen socialtjänst levs inte alltid upp till. Erfarenheten är att kommunens yttersta ansvar 

ofta blir IFO:s ansvar. Det handlar till exempel om individer med missbruksproblematik som inte är 

tillräckligt motiverade till behandling och därför inte blir aktuella hos missbruksenheten, det handlar 

om personer som inte har någon dokumenterad diagnos och därför inte har tillgång till 

funktionshinderomsorgens verksamheter. Upplevelsen är att det inte heller finns någon som arbetar 

mer långsiktigt med de personer som har en komplex och svår problematisk. Det saknas också 

arbetsrehabiliterande verksamheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. När det 

gäller boendefrågan hamnar denna ytterst på IFO:s bord när det inte går att lösa på annat håll. Det 

finns med andra ord ett tydligt stuprörstänk och inte kunskap nog om varandras uppdrag inom 

kommunen. En tanke är därför att varje verksamhet skulle kunna presentera sig på Dialogen, som är 

den gemensamma samling för alla chefer inom socialtjänsten som genomförs regelbundet.  

Något man är överens om är att det ofta saknas en holistisk och gemensam syn på individen. Man 

saknar även det långsiktiga tänket kring personen. Här tänker man att det kanske vore bättre att 

arbeta med förhållningssätt istället för gemensamma projekt och/eller ha gemensam handledning i 

mixade grupper över funktionsgränserna.  

På grund av resursbrist inom IFO har man inte längre möjlighet att köpa utredningar från externa 

aktörer. Läkarbristen inom Regionen har också medfört det är svårt att få läkarutlåtanden som gör 
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att individen kan få rätt ersättning och rätt insatser. Avslagen kring aktivitets- och sjukersättning 

upplevs ha ökat och det råder en osäkerhet kring ansvarsfördelningen mellan AF och FK. Det finns 

därför ett önskemål om en partsgemensam enhet, ett arbetsrehabiliteringscentrum med möjlighet 

till både medicinska- och arbetsrehabiliterande utredningar. Detta är något man tror skulle gynna 

både individen och parterna över tid.  

 

AMA (Arbetsmarknadsavdelningen) 
AMA:s övergripande uppdrag är att minska utanförskap och bidragsberoende. Man ansvarar även för 

planering, samordning och genomförande av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Organisationen ska vara anpassad för att möta individers behov och arbetsmarknadens krav och de 

prioriterade målgrupperna är ungdomar, utrikesfödda, långtidsarbetslösa samt personer med 

funktionsnedsättning som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan ska ske 

med Arbetsförmedlingen och övriga aktörer på arbetsmarknaden. Man har också som uppdrag att 

förstärka samverkan med privat och ideell sektor.  

AMA kan delas in i fyra olika delar där det finns en administrativ enhet bestående av ledning, 

administration, information, ekonomi och planering. Inom resursenheten ryms KAA (kommunalt 

aktivitetsansvar), Unga Arena, Enter, Efterstöd, Jobbtorg resurs, OSA och aktivitetsintroduktion. På 

Introduktionsenheten hanterar man kommunala platser, Företagsgruppen, Jobbtorg, 

arbetsmarknadsanställningar samt feriepraktik och sommarjobb. AMA har även en del praktiska 

verksamheter såsom Café Björken, Textilåtervinningen, Möbellagret, ArMedia, Dataresurs, 

Reparation och underhåll, Städ och interservice och Naturvårdslaget, denna enhet kallas 

aktivitetsenheten.  

Mellan arbetsförmedlingen i Jönköping, arbetsmarknadsavdelningen, IFO socialförvaltningen och 

vuxenutbildningen har en lokal överenskommelse fattats som styr hur samverkan ska se ut mellan 

parterna. 1 gång per kvartal träffas cheferna för respektive part för att revidera överenskommelsen 

samt bestämma ämne till kommande strategimöte. Strategimöte hålls 2 gånger per år och roterar 

mellan organisationerna, där diskuteras strategier och prioriterade målgrupper. Man har enligt 

överenskommelsen även möjlighet att sammankalla till ett informationsmöte om det finns ett behov 

av informationsutbyte, samt till handläggarträffar då detta känns aktuellt.  Arbetsförmedlingen 

sammankallar ca 2 gånger per år till ett prognosmöte där det lokala arbetsmarknadsläget beskrivs, AF 

är även sammankallande till arbetsgruppen för etablering där representanter från AF, AMA, VUX och 

IFO finns med. Parterna träffas regelbundet i ett så kallat ärendeforum där man har möjlighet att 

diskutera enskilda individer. Vid nyanställning erbjuds ett studiebesök och informationsmöte hos 

samverkande parter och man uppmuntrar även medarbetarna att följa arbetet under en halv- eller 

heldag hos respektive part. 

 I Kommunalutvecklings regi deltar man i ”Chefsnätverk för arbete och delaktighet” i vilket man får 

möjlighet till chefutbyte och utveckling i den egna yrkesrollen. Gruppen träffas 4-6 gånger per år, 

samt 2 gånger tillsammans med chefnätverket inom försörjningsstöd. Var tredje månad träffar AMA 

psykiatrin tillsammans enhetschefen för verksamheten samt Enter och försörjningsstöd. I syfte att 

skapa ett samhälle för alla har Jönköpings kommun har tagit fram ett program för 

funktionshinderpolitiken. Alla nämnder har ansvar för att kontinuerligt föra processen framåt vilket 

bland annat sker genom ett nätverk av processledare från de olika förvaltningarna. Här har chef från 

AMA en given roll. Syftet med gruppen är att kommunens arbete med frågor kring 

funktionshinderpolitik håller samma linje och att förvaltningarna får ta del av och dela med sig av sin 

kunskap inom området. Kopplat till DUA-överenskommelsen finns en regional styrgrupp bestående 

av representanter från AF samt kommunerna Vaggeryd, Habo, Mullsjö och Jönköping. Syftet med 
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gruppen är att stärka samsynen och samordningen kring målgruppen. Det finns även en lokal 

styrgrupp knutet till DUA där förutom representant från AMA och AF, vuxenutbildningen finns med.  

I syfte att identifiera och skapa bättre förutsättningar för de deltagare som på grund av ohälsa 

riskerar att inte kunna fullfölja etablering och språkinlärning i det svenska samhället samt identifiera 

svårigheter och möjligheter i samverkansprocessen har AMA, arbetsförmedlingens etablering och 

invandrar- och flyktingsektionen tillsammans startat ett projekt HPE (HälsoProjekt Etablering). Chef 

från en av enheterna sitter med i styrgruppen för Enter och Efterstöd och är även representant i 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens beredningsgrupp. Till insatsen OSA finns också en 

styrgrupp kopplade där ställföreträdare från AMA och AF finns med.  

Enter – Verksamheten är en gemensam satsning mellan FK, AF, Region Jönköpings län och Jönköpings 

kommun där man tillsammans tar ansvar och ger stöd till individer i arbetsförålder (18-64 år) för att 

uppnå en bättre hälsa och gå vidare i arbete, studier eller rätt försörjning. AMA är projektägare men 

även Habo, Mullsjö och Vaggeryd är delaktiga i projektet. Samtliga medarbetare har kvar sina 

anställningar hos respektive part men sitter tillsammans i en gemensam lokal. Detta innebär att de 

anställda kan hålla sig uppdaterade om det som händer i den egna organisationen, är väl insatta i hur 

regelverken fungerar och kan hitta snabba kontaktvägar in i organisationen. 

 

Ung Arena – Eftersom verksamheten drivs i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltning och 

socialförvaltning har man en styrgrupp som träffas 1-2gånger/termin för att bland annat diskutera 

den gemensamma överenskommelsen. Verksamheten är också representerade i en referensgrupp 

som drivs av SKL där man fångar upp och diskuterar gruppen som lyder under det kommunala 

aktivitetsansvaret. Eftersom Unga Arena blir spindeln i nätet kring den unga sker samverkan med en 

mängd olika aktörer. Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspart, likaså gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen, studieförbunden och folkhögskolorna. I de fall den unga är i behov av ersättning 

från Försäkringskassan sker även här en samverkan. Utöver AMA:s praktiska verksamheter är 

fritidsgårdar, idrottsanläggningar och olika föreningar viktiga samverkansparter. Samverkan sker 

även med socialtjänstens försörjningsstöd, barn-och ungdomshandläggare, LSS och invandrar- och 

flyktingsektionen.  

Jobbtorg – Teamledaren träffar personal inom IFO regelbundet. Mer operativa ärendefrågor, som till 

exempel vem som ansvarar för vad, diskuteras på beredningsgruppen. Här ingår AMA och personal 

från IFS och försörjningsstöd. Denna grupp träffas 4 gånger/år. Vägledningscentrum finns på plats 2 

dagar/vecka samt koordinator från AF 1dag/vecka. Samtliga dessa insatser bidrar till ett tätare 

samarbete som gynnar både verksamheten i allmänhet och i synnerhet individen 

Jobbtorg Resurs – Verksamheten är involverade i projektet HPE (HälsoProjekt Etablering) tillsammans 

med arbetsförmedlingens etablering och invandrar- och flyktingsektionen. Man har även ett gott 

samarbete med Regionens rehabkoordinatorer samt Kungshälsans psykolog när det gäller PTSD. I 

Länsstyrelsens regi deltar man i Fokusgrupp Hälsa som lyder under Integrationsrådet. Här träffas 

representanter från Regionen, kommun och civilsamhälle för att prata om behov och mål kring 

gruppen.  

Vad fungerar bra idag? – Arbetet med unga i Unga Arena och samverkan med arbetsförmedlingen är 

mycket framgångsrikt. Verksamheten har även ett mycket gott samarbete med försörjningsstödet i 

kommunen. Framgångskonceptet tros vara att man samverkar på lika villkor, ser till att samverkan 

sker med individen i centrum och att man har en förståelse för varandras uppdrag. Eftersom KAA 

sedan en tid också ryms inom verksamheten har man ett större helhetsgrepp över den ungas 
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situation. Samverkan med gymnasieskolorna har stärkts i och med att man ser till att gemensamt 

träffa den unga för ett avbrottssamtal när denne funderar på att avsluta sina gymnasiestudier. 

Det gemensamma uppdraget och samlokaliseringen av parterna gör att det blir mycket lättare att 

hitta vägar in i organisationerna när man stöter på patrull. Samverkan med AF kring OSA framhålls 

också som väl etablerat. Tillsammans med ABF som ansvarar för SFI har man ett spår som kallas 

språkpraktik där deltagarna under 18 veckor får träna på det svenska språket utifrån sin yrkesroll. 

Detta arbete ses som mycket framgångsrikt.  

Vad behöver utvecklas? – Inom Unga Arena erfar man att det kan vara svårt att komma intill barn- 

och ungdomspsykiatri när det finns ett behov av insatser för individen. Detta gäller till viss del även 

primärvården. Upplevelsen är att man snarare lämnar över individen till vården än att man arbetar 

tillsammans. Uppfattningen kring samverkansproblematiken med vården delas tyvärr av fler inom 

AMA. Man tycker sig dels sakna en samverkan på chefsnivå med Regionen samt att de insatser som 

kan erbjudas från psykiatrin inte alltid räcker till. Jobbtorg Resurs har ett samarbete med 

Kungshälsans psykolog när det gäller personer med PTSD men anser att det skulle behövas ett 

traumacenter. Försäkringskassan hårdare linje när det gäller ersättningar upplevs ha påverkan på 

verksamheten.  

Fler gemensamma målsättningar inom kommunen skulle behövas. Samverkan handlar också om ett 

gemensamt informationsansvar från båda parter och ett förtroende för varandras kunskap, vilket 

ibland saknas. Här känner man att man borde vara bättre på att samverka internt och använda de 

verktyg som redan finns. Det upplevs också finnas ett glapp till kommunens LSS verksamhet. 

Eftersom det krävs en aktivitetsersättning för att få till gång till verksamheten och denna ersättning 

inte kan fås före 19 års ålder blir väntan ibland onödigt lång för individen. Något annat som kan sätta 

käppar i hjulen för den enskilde är dåliga kommunikationer (kollektivtrafik) till platser där 

möjligheten till arbete finns.  

 

Funktionshinderomsorgen/Daglig verksamhet 
Verksamhetens uppdrag är att verkställa beslut om daglig verksamhet enligt SoL och LSS. 

Arbetsplatsliknande sysselsättning innebär en möjlighet att ha en meningsfull sysselsättning där man 

har möjlighet att utveckla sina färdigheter såsom uthållighet, få och följa instruktioner, social träning 

och prova på olika sorters arbetsuppgifter. Sysselsättningen finns i verksamheter med olika yrkes- 

och intresseinriktningar och har ett varierat innehåll utifrån individuella förutsättningar. 

Verksamheten ”Stöd till arbete och studier” erbjuder även stöd och hjälp av en arbetskonsulent i 

syfte att komma ut på arbetsmarknaden och nå en anställning, arbetsträning eller studier. 

Utgångspunkten är individens egna önskemål, intressen, styrkor och erfarenheter och stödet innebär 

bland annat planering av processen, kontakt med arbetsplats/studiesamordnare, samtal, stöd i att 

skriva CV och personligt brev samt matchning mot arbete.  

Initialt görs en nätverkskarta där för individen viktiga samverkansparter identifieras. Samverkan sker 

sedan med en rad olika aktörer beroende på individens behov. Vanligtvis har den enskilde fler 

insatser från kommunen som t.ex. boende, boendestöd och kontaktperson som kan behöva 

involveras. Även psykiatrin är ofta en viktig samverkanspart. Då individen blir aktuell för en 

anställning av något slag blir samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling viktig.  

I och med projektet ”IPS i psykosvården” har samverkan med psykosteamen på Regionen 

formaliserats. Detta gynnar även den ordinarie verksamheten. Kontakt har även tagits med 

rehabkoordinatorerna inom allmänpsykiatrin. Även om man inte har regelbundna träffar vet man 
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idag om varandra, har träffats och har därmed lättare att ta kontakt när behov uppstår. Kriterierna 

för att få ett beslut och därmed tillgång till daglig verksamhet är individen har en sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Eftersom FK har stramat åt sina regler när det gäller att bevilja dessa 

ersättningar har behovet av samverkan med FK ökat. Initiativ till att träffa handläggare inom 

aktivitetsersättningen på FK har därför tagits. Den delen av verksamheten som arbetar mot personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar träffar särskolan 2 gånger/per för att dels informera om 

kommunens sysselsättning samt hålla sig uppdaterade om hur målgruppen och behovet av insatser 

kommer att se ut framåt.  

Enhetscheferna inom daglig verksamhet har teamträffar varje vecka. Man har även 

samverkansmöten 3 gånger per termin mellan den arbetslivsinriktade dagliga verksamheten och Stöd 

till arbete och studier. Detta för att arbeta likvärdigt så långt det är möjligt och för att nå de uppsatta 

målen. 1 gång/månad finns möjlighet att lyfta ärenden på ett så kallat samsynsmöte. Här träffas 

handläggare och utförare för att tillsammans utröna hur besvärliga ärende kan lösas. Det finns även 

samsynsmöten mellan psykiatrin och kommunens socialpsykiatri där det finns möjlighet att ta upp 

ärenden. I syfte att diskutera samverkansfrågor och gemensamma riktlinjer träffar enheten 

handläggarna inom Sol och LSS. Dessa träffar genomförs ca 1 gång per år eller tätare om man anser 

att det finns ett behov. Enhetens samordnare sitter med i arbetsgruppen AAS och man har även ett 

samarbete med Enter. I styrgruppen för barnombuden inom funktionshinderomsorgen finns även 

representanter från IFO med.  

Vad fungerar bra idag? – Arbetsgruppen Stöd till arbete och studier är stor och består av 

medarbetare med skilda utbildningar och olika arbetslivserfarenhet. Detta bidrar till en dynamik i 

gruppen som både underlättar medarbetarnas arbete och gynnar individen. Det finns även ett gott 

samarbete mellan enhetscheferna inom de olika delarna inom daglig verksamhet. Detta får till följd 

att individens behov och förutsättningar ibland får gå före tillhörigheten till målgrupp när det gäller 

val av daglig verksamhet.  

Vad behöver utvecklas? – Under hösten kommer introduktionsdelen att flytta över till 

handläggarsidan. Detta innebär att man kommer att behöva utforma någon slags samverkansform 

för att kopplingen mellan verksamheterna ska fortsätta vara fungerande. Man ser också ett behov av 

samverkan med primärvården. En tanke är att bjuda in arbetskonsulenterna till Arenagrupperna där 

bland annat primärvårdens rehabkoordinatorer finns med. Arbetskonsulenternas breda kompetens 

skulle sannolikt även vara ett främjande bidrag i Arenagrupperna.  Kopplingen mellan den 

arbetsplatsliknande sysselsättningen och FK skulle på något vis behöva stärkas. Idag finns det risk att 

individen tappar fotfästet då aktivitetsersättningen upphör och man förväntas prövas på den öppna 

arbetsmarknaden. Här behöver personalen på daglig verksamhet och handläggaren på FK arbeta ihop 

för att tydliggöra för den enskilde vad som förväntas.  

 

Missbruksvården 
Missbruksvården erbjuder insatser både genom beslut enligt SoL från handläggare, men också på 

service, dit man kan söka sig själv. Det senare finns tillgängliga för boende i kommunen men även för 

kommuninvånarna i Habo, Mullsjö och Vaggeryd som har avtal med Jönköpings kommun. Området 

kan även delas in i de verksamheter som inriktar sig på stöd och behandling såsom Junepol, 

Slottsgruppen, Bruksborg, BoP, Mobila teamet och anhörigstöd samt de som inriktar sig mot 

sysselsättning och arbete som Retur och EOS. Retur erbjuder arbetsrehabilitering i en drogfri miljö 

för att förbereda individen på arbete inom den reguljära arbetsmarknaden. Här erbjuds allt från 

arbetsinriktad rehabilitering 2-3 timmar per dag, till arbetsträning 8 timmar per dag. Planeringen är 

individuell och målet är att få stöd till egen försörjning. Retur erbjuder arbetsuppgifter inom industri, 
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lokalvård, kök och lager/logiskt. Om man istället är i behov av en daglig sysselsättning med 

meningsfulla aktiviteter och ett socialt sammanhang finns verksamheten EOS. Här anpassas 

sysselsättningen till det individen behöver och kan innebära demontering av elektronik, fix på torpet 

vid Klämmestorps kvarn, bakning, gå promenader m.m. EOS erbjuder även sociala aktiviteter, t.ex. 

utflykter, idrottsevenemang och fisketurer. Till både Retur och EOS behövs ett beslut från 

missbrukshandläggare.  

Alla enhetschefer (sektionschefer) inom IFO träffas regelbundet. Man träffar även försörjningsstödet 

2 gånger per termin för att prata samverkan och rutiner. Bop-teamet (Bop= Beroende och svårare 

psykiatrisk diagnos) består av personal från både kommunens missbruksvård och Regionens 

psykiatri. Bop erbjuder dig samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken. Till 

denna verksamhet finns en styrgrupp kopplad där det finns representant från region, missbruksvård 

och funktionshinderomsorg. Träffar med Regionen, avdelning E och beroendemottagningen har man 

regelbundet. Brukarföreningen består av enskilda personer med egen erfarenhet av området 

problematiskt bruk av rusmedel eller beroendeframkallande substanser, spelberoende eller 

problemområden direkt kopplade till detta. Brukarföreningen står bakom Brukarrådet som är ett 

nätverk av föreningar som arbetar med missbruk och beroendefrågor i Jönköpings län, i detta 

nätverk finns även kommunens missbruksvård med. Brukarrådet träffas 4 gånger per år. 2 gånger per 

termin träffar man även andra frivilligorganisationer inom missbruk som t.ex. Hela människan, LP-

stiftelsen, Kyrkhjälpen, Länkarna m-fl.  Via Kommunal utveckling träffas länets alla chefer inom 

missbruksvården regelbundet. Här vill man stärka arbetet med gemensamma evidensbaserade 

övergripande mål. Ibland träffas man även tillsammans med nätverket kring barn och unga. 

Samverkan sker även via SIP och tjänstemannamöten.  

Vad fungerar bra idag? – Samverkan mellan de olika delarna inom missbruksvården har påtagligt 

förbättrats över tid. Här har man arbetat aktivt med att få en samsyn och arbeta åt samma håll. Ett 

samarbete som fallit väl ut är det mellan det mobila teamet som ger individuellt anpassat 

motivations-, stöd- och behandlingsinsatser och ett boendestödsteam inom kommunens 

socialpsykiatri. Då individen är i behov av fler insatser inom olika delar av kommunen har man ibland 

prövat så kallad samhandläggning. Detta har fungerat väl.  

Vad behöver utvecklas? – Inom Jönköpings kommun talar man om en sammanhållen socialtjänst och 

ett sammanhållet IFO. Detta märks inte särskilt väl i det dagliga arbetet. Visserligen fungerar 

samverkan på individnivå relativt väl men det saknas ett gemensamt övergripande tankesätt och 

gemensamma rutiner. Stuprörstänkande både inom förvaltningen, men också inom IFO är något man 

behöver komma ifrån. Man behöver också bli bättre på att uppmärksamma och påtala 

missbruksproblematiken inom andra verksamheter. Kunskapen om missbruk måste bli bättre på alla 

håll.  

 

Regionen 

Rehabkoordinatorer 
Syftet med rehab koordinatorernas arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och 

optimera sjukskrivning ur ett patientperspektiv. Prioriterade målgrupper är personer med psykisk 

ohälsa, icke specifik smärta och/eller långvarig smärta, tidigare sjukskrivningsperioder och andra 

komplexa tillstånd d.v.s. när risk för långtidssjukskrivning föreligger. Ofta har rehab koordinatorn 

inom primärvård en delad tjänst med sin grundprofession, vanligast arbetsterapeut, 

fysioterapeut/sjukgymnast, kurator eller sjuksköterska. Tjänstgöringsgraden som rehab koordinatorn 

har ser olika ut och styrs bl.a. utifrån vårdcentralens behov, storlek och budget.  
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Uppdraget har tre områden: ”Individuellt anpassat stöd till patienter”, ”samverkan och samordning 

internt på vårdenheten” och ”samverkan externt”. Rehabkoordinatorerna är överens om att 

samverkan är oerhört viktigt. Sjukskrivningarna blir ofta längre då samverkan inte fungerar. Man 

samverkar kring individen med arbetsgivare, Försäkringskassan, arbetsförmedling, AMA 

(arbetsmarknadsavdelning) och socialtjänst, och då i synnerhet försörjningsstöd. Samtliga rehab 

koordinatorer finns med i ARENA-grupper även om antalet träffar och dess innehåll skiller sig en del 

åt.  

Vad fungerar bra idag? – Varje vårdcentral har en utsedd kontaktperson på Försäkringskassan som 

man kan ringa till om man inte vet vem som är individens personliga handläggare. Detta fungerar 

bra, även om det den senaste tiden inte funnits kontaktpersoner till alla vårdcentraler på grund av 

ansträngd personalsituation på FK. Särskild kontaktlista skickas ut ca en gång i halvåret från FK till 

rehab koordinatorer. Det är även positivt att handläggarna på FK i de flesta fall har telefonsvarare, 

vilket gör samverkan lättare. Vanligt är att rehab koordinator och handläggare på FK bestämmer via 

mail om när man kan ringa varandra. Inom de områden där ARENA träffas och fungerar ser man stora 

vinster. I vissa fall har man även sett till att träffa socialtjänsten mellan ARENA-träffarna.  

Vad behöver utvecklas? – Upplevelsen är att kontakten med AF är svår. Arbetsförmedlarna är svåra 

att få tag på och har oftast ingen telefonsvarare. Upplevelsen, bland rehab koordinatorerna, är att AF 

många gånger själva kunde höra av sig när individer uppger att man inte kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande eller delta i program på grund av sjukdom/besvär. Tidigare skrev 

arbetsförmedlaren ut en daganteckning på vad man önskade ha svar på, som patienten hade med sig 

till vården. Sådan förekommer nästan aldrig längre. Istället kommer individen till vårdcentralen och 

säger att AF krävt ett läkarintyg för sjukskrivning, när det egentligen handlar om att AF behöver ett 

intyg angående ex funktionsnedsättningar för att kunna göra koda och göra anpassningar.    

Då individen får sin sjukpenning indragen uppfattar man att det inte händer särskilt mycket från AF:s 

sida och att det saknas program för dessa personer. Kring de grupper där man anser att samverkan 

fungerar mindre bra är de som har en neuropsykiatrisk diagnos och aldrig varit aktuella hos 

sjukförsäkringen på FK och därmed saknar SGI. Det rör sig även om personer med psykiska-, i 

kombination med fysiska svårigheter samt individer med missbruk. I dessa fall kommer varken 

vården eller socialtjänstens försörjningsstöd vidare i arbetet med individen. Man ser därför ett behov 

av någon slags före-rehabiliterande insats, vilket saknas idag. Andra önskemål är att individen i den 

mån det är möjligt har en och samma kontakt på de olika myndigheterna och att AF och FK kunde 

vara lite mer flexibla i sina arbetssätt. Vi behöver även bygga broar mellan stuprören, både i de egna 

organisationerna men också mellan myndigheterna.  

 

Försäkringskassan 

Aktivitetsersättning 

Aktivitetsersättning är en ersättning som man kan få om man är mellan 19 och 29 år och har en 

sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta under minst ett år och minst 

25 %. Aktivitetsersättningen kan beviljas i ett till tre år beroende på hur länge arbetsförmågan är 

nedsatt. Handläggaren har dels till uppgift att besluta om rätten till ersättning och att tillsammans 

med individen planera vad individen ska göra för att kunna börja arbeta eller studera. Finns 

förutsättningar att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering görs detta utifrån den egna förmågan. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering är insatser som kan behövas för att kunna börja arbeta, det kan t.ex. 

handla om att arbetsträna på en arbetsplats. 
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I arbetet kring att hitta rätt insatser för individen samverkar man till största del med 

arbetsförmedlingen. Varje år görs en överenskommelse mellan AF och FK. Chef samverkar även i 

form av operativa grupper och styrgrupp. På individnivå finns även en tät samverkan med 

kommunens arbetskonsulenter samt med rehabkoordinatorerna inom regionen.  

Enhetschefen ingår i nätverk AAS (arbetsgrupp arbete, studier och sysselsättning) där kommunerna 

Habo, Mullsjö och Jönköping finns med, samt Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Region. 

Arbetsgruppen har till uppgift att fördjupa kunskapen om de olika parternas ansvarsområden, sprida 

information och kunskap om gemensamma verksamheter och projekt samt verka för att individer 

med psykiska funktionsnedsättningar får tillgång till arbete, studier, arbetsrehabiliterande insatser 

eller sysselsättning. Ansvarig chef sitter även med som ersättare i Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygdens styrelse.  

Vad fungerar bra idag? – Samverkan med arbetsförmedlingen fungerar mycket bra. Likaså har man 

på handläggarnivå en bra kommunikation med rehabkoordinatorerna i synnerhet inom psykiatrin. 

Vad behöver utvecklas? – Eftersom enheten har haft det svårt med resurser har samverkan ibland 

fått stryka på foten. Ett utvecklingsområde är att upparbeta någon slags samverkan med kommunens 

arbetskonsulenter och boendestöd. Man tänker även att samverkan med Enter och FIA skulle kunna 

utvecklas.  

 

Sjukpenning 
Sjukpenning kan utbetalas ut till den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. En 

förutsättning är att man är försäkrad i Sverige och har en sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). De 

första 14 dagarna betalas sjuklönen av arbetsgivaren då en sådan finns. Efter dessa dagar kan den 

enskilde ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Handläggarna uppgift inom sjukförsäkringen 

är att hantera ansökningar om sjukpenning och besluta om rätten till detta. FK har även ett 

samordningsuppdrag i sjukfall som är mer komplexa.  

FK arbetar strategiskt med arbetsgivarnätverk. 2 gånger per år träffar man HR och anställda inom 

personalavdelningarna inom både kommun och region för informations- och utbildningsinsatser. Vid 

behov görs detta även hos privata arbetsgivare. FK har även en lokal överenskommelse med 

Arbetsmiljöverket. Här arbetar man tillsammans för att säkerhetsställa att arbetsgivarna följer de 

lagar och föreskrifter som råder kring arbetsmiljön. En stor fördel med detta samarbete är att 

arbetsmiljöverket har större möjlighet att driva dessa frågor eftersom man har möjlighet att ta ut 

sanktionsavgifter vid överträdelser. Ett liknande samarbete har inletts med IVO.  

Lokalt samverkansansvarig på FK (samt AF) medverkar på nätverket för rehab koordinatorer inom 

regionen för att utbyta information. Vårdcentralerna har även en kontaktperson/handläggare på FK 

som ingång vid frågor. 

Regionens processledning och representanter från Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan 

bildar tillsammans en Försäkringsmedicinsk arbetsgrupp (FMA) som har till uppgift att driva 

samverkansfrågor och kvalitetsutveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Möten ca 2 

ggr per termin. 

Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspart för Försäkringskassan. Individer som har nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha behov av samordnade 
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arbetslivsinriktade insatser för att komma i arbete. Gemensam kartläggning är en process inom det 

förstärkta samarbetet myndigheterna emellan. Samarbetet startar med en kartläggning, där 

individen deltar, för att tillsammans klargöra det samlade behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering 

och för att hitta vägar för individen att få eller återgå i arbete. Även andra parter (till exempel hälso- 

och sjukvård, kommun, arbetsgivare) kan medverka i den gemensamma kartläggningen.  

Då rätten till sjukpenning upphör har FK ett informationsansvar och individen erbjuds ett 

omställningsmöte på AF om man inte kan återgå i arbete hos ordinarie arbetsgivare. Detta innebär 

rent praktiskt att handläggaren har möjlighet att följa med individen till ett första möte på AF för att 

underlätta informationsöverföring.  

FK, AF och SKL har även gemensamt kommit överens om en viljeriktning som handlar om samverkan 

kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och som har nedsatt 

arbetsförmågan på grund av sjukdom. Processen med en blankett till vården och ett flödesschema 

kallas ”Rätt stöd – rätt försörjning” och där har Arena-grupperna en viktig funktion. Målet är en 

förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting samt kvalitativa medicinska 

underlag för denna målgrupp. 

Handläggare utsedda av FK sitter tillsammans med kontaktpersoner från Region, AF och 
kommunerna i ARENA-samverkan. Grupperna utgår från Region Jönköpings läns organisation med 
Rahab koordinatorerna på vårdcentraler, psykiatrins öppenvårdsmottagningar och andra 
vårdenheter i området. ARENA-grupperna träffas minst en gång per år och vid dessa tillfällen ges 
information om dagsläget i respektive organisation. I de grupper som man väljer att ta upp 
individärenden är syftet är att ge så effektivt stöd som möjligt till arbete eller rätt försörjning till 
personer som är i behov av stöd från minst två av de fyra parterna. 
 

Vad fungerar bra idag? – Det finns många samverkansforum man framhåller som mycket 

framgångsrika. Detta gäller inte minst samverkan mellan handläggarna på FK och rehab 

koordinatorerna. Detta arbete sker på individnivå och är oerhört viktigt i det dagliga arbetet kring 

individen. Rehabkoordinatorerna ses över lag som viktiga parter i samverkan och som ingång till 

vården. Arbetet med gemensam kartläggning tillsammans med AF fungerar också väldigt väl, precis 

som de metoddagar FK:s kontaktpersoner har 2 gånger/år med AF och rehab koordinatorer där man 

delar med sig av information och samtidigt får lite koll på varandra. 

Vad behöver utvecklas? – Något som ibland kan skapa problem är andra parters syn på innebörden 

av aktivitets/sjukersättning. Utifrån försäkringskassan synvinkel behöver dessa ersättningar inte vara 

”slutstationen”, viljeriktningen ska ändå vara arbete. Det blir därför lite olyckligt när man när från 

andra håll anser sig ha uttömt alla egna resurser och därför arbetar mot en aktivitets/sjukersättning. 

Här behövs en samsyn för att vi inte ska börja dra åt olika håll. Det kan även uppstå friktioner när 

parterna tenderar att gå in på varandras områden. Det är därför viktigt att det blir tydligt hur vars 

och ens uppdrag ser ut. Försäkringskassan följer den lagstiftnings som råder kring till exempel 

ersättning och detta kan inte andra parter gå in och driva. Något annat som ställer till det för både 

individen och handläggaren är psykiatrins brist på tillgänglighet. När sjukintygen inte är aktuella och 

när det inte finns läkare som kan utfärda nya uppdaterade intyg stannar processen upp kring 

handläggningen och man kommer därmed inte vidare i sin rehabilitering.  
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Sammanfattande reflektion 
De parter som granskats i kartläggningen är olika till sitt uppdrag och även kommunerna som har 
samma uppdrag är olika till både storlek och hur man har valt att organisera sig i förhållande till 
samordningsförbundets målgrupp. Det som trots detta är gemensamt för samtliga medarbetare hos 
parterna är viljan att samverka samt engagemanget kring den enskilde. På handläggarnivå fungerar 
med andra ord samverkan i de allra flesta fall mycket bra. Risken finns dock att samverkan blir 
tämligen personbunden vilket kan ställa till problem när medarbetare slutar eller byter tjänst inom 
organisationen. Upplevelsen är att samverkan sker för individens bästa mellan handläggare men att 
samverkan är svår när det gäller strukturella frågor. Många menar dock att det saknas ett 
gemensamt övergripande tankesätt och gemensamma rutiner för samverkan. 
 
Där det finns samverkansavtal och dessa regelbundet uppdateras fungerar dock samverkan mycket 
bra. En tydlig struktur kring samverkan på ledningsnivå är en förutsättning för att samverkan ska 
fungera optimalt. Det är även viktigt att medarbetarna känner att de har utrymme i sina tjänster till 
att samverka. Långa beslutsvägar, många personallbyten och resursbrist visar sig vara hinder för 
samverkan. På vissa håll saknas personer på nyckelpositioner vilket medför att det saknas viktiga 
representanter från samtliga parter där de skulle behövas. Här finns förslag om att samverka över 
kommungränserna för att på så vis hjälpas åt när de egna resurserna inte räcker till.  
 
SIP (samordnad individuell plan) är ett viktigt verktyg i samverkan. Detta arbetssätt skulle kunna 
utvecklas till att även inkludera AF och FK vilket man gjort i andra samordningsförbunds regi. Det 
skulle även finnas en vinst i att ha samma mandat att kalla till samverkansmöten inom den egna 
organisationen, likartat det som finns kring SIP. Ett snarlikt arbetssätt, kallat tjänstemannamöten 
används på vissa håll och har visat sig vara en bra samverkansform. Ett annat mycket bra verktyg i 
samverkan är att använda sig av personer i nyckelpositioner. Kartläggningen visar t.ex. att 
rehabkoordinatorerna ses som viktiga parter i samverkan och som en ingång till vården. 
Samlokalisering är ytterligare en framgångsfaktor i samverkan. Samlokalisering har ibland varit ett 
medvetet drag för att förbättra samverkansprocesserna, men även i de fall där samlokaliseringen har 
varit av mer praktisk art har samverkan fungerat avsevärt bättre.  
 

Även om samverkan inom en specifik kommun fungerar bra på handläggarnivå är det ändå inom den 
egna kommunen som man kan se den största bristen på samverkan. Tron är att samverkan skulle 
fungera bättre i en mindre kommun där närheten till varandra är större, detta är dock inte fallet. Jag 
har sedan tidigare nämnt att samverkansavtal och överenskommelser är en framgångsfaktor för att 
samverkan ska fungera och kanske skulle dessa behövas även inom den egna kommunen. Vi tänker 
att samverkan inte borde vara ett problem i den egna organisationen och har därför inte sett behov 
av avtal likande de som fler kommuner har med t.ex. AF. I de fall där samverkansavtalen med AF 
inkluderar fler verksamheter inom den egna kommunen ser vi att samverkan fungerar bättre även 
internt.  
 
Fler påpekar att det finns ett tydligt stuprörstänk inom den egna organisationen. Detta tillsammans 
med att vi inte har kunskap om varandras uppdrag sätter många gånger käppar i hjulet för 
samverkan. Samverkan innebär att acceptera andra specialisters kompetens, att organisera sig 
professionellt för medborgarna behov, också när de är sammansatta. Detta är en utmaning för den 
etablerade svenska stuprörsmodellen. (Axelsson, R & Axelsson, S.B. 2007). Medarbetarna ser ju trots 
allt den stora vinsten i att samverka för att underlätta i det egna arbetet, och inte minst för att 
effektivisera de insatser som individen har. Vi behöver bygga broar mellan stuprören, både i de egna 
organisationerna men också mellan myndigheterna. Här måste det även bli tydligt att vi har ett 
gemensamt uppdrag och att vi samverkar på lika villkor. Vi behöver se till att samverkan sker med 
individen i centrum och vi behöver bli mycket bättre på att förstå varandras uppdrag. 
Informationsansvaret kring individen måste ske från båda parter och vi behöver ha ett förtroende för 
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varandras kunskap om samverkan ska fungera. Det handlar även om att vara flexibel i arbetssätt, att 
ha individanpassade lösningar där strukturer och föreskrifter ibland tillåts överträdas för att individen 
ska komma framåt. 
  
Här behövs det, som även poängterats tidigare, en tydlig styrning från ledningshåll att samverkan ska 
prioriteras och att den är viktig. Om denna tydlighet inte finns är risken att samverkansmöten inte 
prioriteras och att mötens får hållas utan representanter får samtliga parter vilket i sin tur medför att 
samverkansprocessen avstannar. Detta skapar både frustration och uppgivenhet hos de medarbetare 
som prioriterar samverkan. Då de bakomliggande orsakerna till problemet med samverkan kartläggs 
kommer man i de flest fall fram till att det nästan aldrig är den enskilde medarbetarens fel att 
problem uppstår eller att ett samverkansprojekt misslyckas. Felet ligger istället ofta i att man inte 
planerat samverkan tillräckligt och att man inte har skapat förutsättningarna för samverkan. Dessa 
förutsättningar infinner sig inte bara helt plötsligt för att man beslutat sig för att samverka. 
Förutsättningarna måste skapas och detta är ledningens ansvar (Axelsson, R & Axelsson, S.B. 2007). 
 
Fler medarbetare påpekar att det kan vara svårt att hitta rätt i djungeln av samverkansforum då 
frågor ibland tenderar att diskuteras på fler arenor. Här behövs en mer tydlighet kring vilka frågor 
som hör hemma var, allt för att processerna ska fortlöpa. Det är inte heller helt ovanligt att man 
”ärver” ett samverkansforum av en företrädare och därmed riskerar att inte bli informerad om syftet 
med samverkan. Då flertalet av de ursprungliga deltagarna i nätverket har bytts ut finns faran att 
avsikten med samverkan tappats bort. För att samverkan ska fungera är det även av stor vikt att 
parterna representeras av ”rätt” medarbetare. Här behöver man nogsamt se över vem som sitter i 
respektive nätverk så att de verkligen fyller sitt syfte. Ett samverkansforum där medarbetarna inte är 
tillräckligt insatta i det som diskuteras och inte heller har mandat att fatta beslut blir urholkat och 
meningslöst. På vissa håll finns det en okunskap om vilka samverkansforum som finns, vilket innebär 
att medarbetare inte delar i samverkan som de skulle vara behjälpta av, samt att dessa skulle kunna 
vara en resurs i befintliga nätverk. Som exempel skulle Arenagrupperna med fördel kunna utökas 
med fler aktörer som att öka dynamiken i grupperna.  
 
Något man från fler håll påpekar är att det ofta saknas en holistisk och gemensam syn på individen. 
Det finns även ett oliktänkande kring arbete och ohälsa/hälsa. Danemark (2003) menar att det inom 
människobehandlande organisationer ofta råder en konkurrens mellan olika yrkeskategorier. Sätten 
att definiera, förklara och åtgärda gemensamma problem blir därför olika. För att samverkan ska 
fungera optimalt behövs en samsyn för att vi inte ska börja dra åt olika håll. Det kan även uppstå 
friktioner när parterna tenderar att gå in på varandras områden. Man saknar också det långsiktiga 
tänket kring individen. Här tänker man att det kanske vore bättre att arbeta med förhållningssätt 
istället för gemensamma projekt och/eller ha gemensam handledning i mixade grupper över 
gränserna. Detta stämmer väl överens med Danemarks (2003) syn på samverkansprocessen som en 
lärandeprocess snarare än en process utifrån ett rationellt planeringsideal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danemark, B. (2003) Samverkan - himmel eller helvete. Stockholm: Förlagshuset Gothia 
Axelsson, R & Axelsson, S.B. (2007) Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och 
samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur 
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Avslutande kommentar 
Syftet med denna kartläggning har varit att beskriva vilka samverkansarenor som finns och används, 
formella och informella, mellan parterna i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 
Förhoppningen är att denna kunskap ska ligga till grund för att förbättra, förstärka och effektivisera 
samverkansarbetet gällande personer som är i behov av rehabiliteringsåtgärder. Förutsättningarna 
ser olika ut hos parterna vilket behöver tas hänsyn till i det fortsatta utvecklingsarbetet med att 
förbättra och effektivisera samverkansarbetet. Det är viktigt att poängtera att de tankar och åsikter 
kring vad som fungerar i samverkan och vad som behöver utvecklas är den enskilde medarbetarens 
egna beskrivningar, vilka därför inte kan anses representera hela personalgruppen i organisationen. 
Kartläggningen ger inte heller en helt fullständig bild av samverkan i Södra Vätterbygden eftersom 
vissa delar av verksamheterna har fått väljas bort av tidsmässiga och organisatoriska skäl.  

Att arbeta med integrerad samverkan innebär att satsa på ett långsiktigt arbete där samverkan ska 
bli en del i det vardagliga ordinarie arbetet hos samtliga aktörer. Målet är att varje enskild individ ska 
erbjudas rätt insats, i rätt tid av rätt aktör.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till chefer/ledning 
 

1. Vad är ert uppdrag? Vilka är målen för verksamheten? 
 

2. Samverkan idag (tänk både internt och externt) 

 Vilka formella samverkans forum finns? (Det vill säga kontinuerligt återkommande möten 
med gemensam dokumentation, handlingsplan och uppföljning.) 

 Vilka eller vilken samverkanspartner, organisation eller myndighet samverkar ni oftast med? I 
vilken form sker detta? 

 Kring vilka målgrupper samverkar ni? 

 Något ni vill lyfta som fungerar bra och som andra kan ta del av? 

 Vad fungerar mindre bra i samverkan? Brister? 
 

3. Finns det målgrupper där det finns behov av att samverkan utvecklas (tänk både internt och 
externt)? 

 I så fall vilka?? 

 Hur skulle ni vilja att samverkan såg ut? 

 Vad behövs för att nå dessa mål? 

 Vad är det som hindrar? 
 

4. Uppmärksammas samverkan i din organisation? Är det något som lyfts som positivt? 
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Bilaga 2 
 

Frågor till medarbetare 
 

1. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
 

2. Samverkan idag (tänk både internt och externt) 

 Vilka eller vilken samverkanspartner, organisation eller myndighet samverkar du oftast med?  

 Hur viktig är samverkan i ditt dagliga arbete?  

 Hur påverkar samverkan situationen för dina klienter (både när den fungerar och inte 
fungerar)? 

 Något du vill lyfta som fungerar bra och som andra kan ta del av? 

 Vad fungerar mindre bra i samverkan? Brister? 
 

3. Finns det målgrupper där det finns behov av att samverkan utvecklas (tänk både internt och 
externt)? 

 I så fall vilka?? 

 Hur skulle du vilja att samverkan såg ut? 

 Vad behövs för att nå dessa mål? 

 Vad är det som hindrar? 

 Vad kan du själv i din yrkesroll bidra med för att utveckla samverkan utifrån individens 
behov?  

 Har du konkreta förslag på hur samverkan kan utvecklas mellan myndigheter och 
organisationer på strukturell och individuell nivå? 
 

4. Hur belönas samverkan i er organisation/verksamhet?  
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Regionen 

 

  

 

  Kommunen 

 
 

Samordnings 

förbund 

 

Bilaga 3 
 

Kartläggning av samverkan  

 

Våra verksamheter/myndigheter arbetar utifrån olika förutsättningar, målbilder, regelverk och 

organisationsstrukturer. De finns på olika nivåer; nationell nivå (AF, FK), på länsnivå 

(Regionen/vården) och på kommunal nivå. Våra ansvarsområden, uppdrag och möjliga 

insatser och åtgärder skiljer sig också åt en del. 

 

Inom våra olika verksamheter och myndigheter möter vi människor med en kombination av 

medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. De har en komplex 

problembild, ett komplext rehabiliteringsbehov och ett stort behov av samhällets ekonomiska, 

medicinska och sociala stöd. Det är vanligt att personerna har flera pågående insatser från 

våra olika aktörer. De olika insatserna sker ofta samtidigt men inte alltid tillsammans, dvs. de 

är inte alltid samordnade.  

 

Hur ser möjligheterna/förutsättningarna i ut i den verksamhet som du representerar, för 

samverkan kring målgruppen med andra aktörer? Målgruppen är personer som vi möter med 

ett komplext rehabiliteringsbehov och som har pågående insatser utav ytterligare minst en 

verksamhet/myndighet.  

 

För att komma in i ”tänket”: 

 

Medarbetar hos dig jobbar med en person som har rehabiliteringsinsatser från er. Personen har 

även kontakt med minst ytterligare en verksamhet/myndighet. Medarbetaren har tillsammans 

med personen kommit fram till att de nu inte kommer vidare med de rehabiliterande 

insatserna som pågår i er verksamhet. De förväntade resultaten utifrån planerade insatser nås 

inte. Ärendet har väckt funderingar som: Hur går vi vidare? Vad är nästa lämpliga 

insats/åtgärd? Ska ytterligare någon aktör kopplas in? Har individen rätt insatser utifrån 

behov?  

 

Hur ser du som verksamhetsansvarig på möjligheten/förutsättningarna för medarbetare i er 

verksamhet att samverka i dessa ärenden? På möjligheten att själv kalla till möte gällande 

samverkan samt på möjligheten att närvara vid möte gällande samverkan man blir kallad till?   
 

                          FINSAM: Finansiell samordning av rehab. insatser                           

 

 

 

 

 

                                      

 
 

 

 

 

 

                                                                            Källa: Samverkan I arbetslivsinriktad Rehabilitering (Christian Ståhl) 
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                                              FINSAM: Finansiell samordning av rehab. insatser   

 

Regionen 

 

 

 

 

  Kommunen 

 
 

Samordnings 

förbund 

 

Bilaga 4 
 

Kartläggning av samverkan  

 

Våra verksamheter/myndigheter arbetar utifrån olika förutsättningar, målbilder, regelverk och 

organisationsstrukturer. De finns på olika nivåer; nationell nivå (AF, FK), på länsnivå 

(Regionen/vården) och på kommunal nivå. Våra ansvarsområden, uppdrag och möjliga 

insatser och åtgärder skiljer sig också åt en del. 

 

Inom våra olika verksamheter och myndigheter möter vi människor med en kombination av 

medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. De har en komplex 

problembild, ett komplext rehabiliteringsbehov och ett stort behov av samhällets ekonomiska, 

medicinska och sociala stöd. Det är vanligt att personerna har flera pågående insatser från 

våra olika aktörer. De olika insatserna sker ofta samtidigt men inte alltid tillsammans, dvs. de 

är inte alltid samordnade.  

 

Hur är din uppfattning om möjligheten att samarbeta och samverka med övriga 

verksamheter/myndigheter kring målgruppen, d.v.s. individer med ett komplext 

rehabiliteringsbehov och som har pågående insatser från ytterligare minst en av 

verksamheterna/myndigheterna (AF/FK/Regionen/Kommun)? 

 

 

För att komma in i ”tänket”: 

Du har ett ärende som under en period haft rehabiliterings insatser från er verksamhet och där 

du är ansvarig handläggare eller liknande.  

Personen har förutom kontakten med dig också insatser från minst ytterligare en 

verksamhet/myndighet. Du har tillsammans med personen kommit fram till att ni nu inte 

kommer vidare med de rehabiliterande insatserna som pågår i er verksamhet. De förväntade 

resultaten utifrån planerade insatser nås inte. Ärendet väcker funderingar hos dig som: Hur 

går vi vidare? Vad är nästa lämpliga insats/åtgärd? Ska ytterligare någon aktör kopplas in? 

Vad gör du nu? 

 

 
 

 

                            

 

 

 

 

 
Källa: Samverkan I arbetslivsinriktad Rehabilitering (Christian Ståhl 

 


