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Rätt stöd, rätt försörjning 
 

Genom samsyn och samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och 

som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom kan parterna säkerställa att individen får 

möjlighet till rehabilitering och därmed förbättrad hälsa och ekonomi. I samverkan kan parterna 

säkerställa att rätt person får rätt insats i rätt tid av rätt aktör och till rätt kostnad. 

Målgrupp 
 

Personer för vilka ohälsa eller sjukdom utgör försörjningshinder, som saknar sjukpenninggrundande 

inkomst (SGI), har långvarigt försörjningsstöd och som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. 

Bakgrund 
 

Det är känt att målgruppen riskerar att hamna mellan stolarna i samverkan mellan olika aktörer i 

arbetet med rehabilitering och insatser för återgång i arbete. Parterna ser behov av ökad dialog i 

samverkan för att undvika att individer blir begränsade av intyg, blanketter och beslut som inte 

baseras på en helhet av personens förmågor och förutsättningar utifrån parternas olika ansvar och 

insatser.  

2016 publicerade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKR en viljeinriktning för parternas 

gemensamma arbete med målgruppen. Viljeinriktningen är att hitta samverkansformer för att möta 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att personer i målgruppen ska få det stöd som de 

behöver utifrån sin komplexa helhetssituation. 

En arbetsgrupp med representanter från samordningsförbunden i Jönköpings län samt kommuner, 

regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram förslag på samverkansformer för 

att säkerställa att målgruppen får rätt stöd och rätt försörjning.  

Syfte 
 

Hitta former för samverkan för att säkerställa att personer i målgruppen får det stöd och möjlighet 

till den rehabilitering som de behöver. 

Öka kunskapen om roller och ansvar för målgruppen, samt säkerställa att parternas resurser 

används så effektivt som möjligt för att ge personer i målgruppen goda förutsättningar. 

Personer i målgruppen ska uppleva att alla parter arbetar utifrån samma modell och tar gemensamt 

ansvar för att individer får rätt stöd av rätt instans vid rätt tillfälle. Att individer får rätt stöd och rätt 

försörjning kan leda till förbättrad hälsa, livssituation och ekonomi för individen.  
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Innehåll 

• Individfokuserad processkarta 

• Parternas ansvar och uppdrag i förhållande till målgruppen 

• Frågor som stöd i dialog och gemensam planering av insatser 

• Goda exempel på hur modellen kan implementeras utifrån lokala förutsättningar 

o Tranås kommun – implementering av instrument X för målgruppen 

o Jönköping kommun – samverkansmodell (simbanor) 

o Gävle kommun – rutin vid kunds sjukdom 

 

Individfokuserad processkarta 

 

Parternas ansvar och uppdrag i förhållande till målgruppen 
 

Arbetsförmedlingen 

Rätt försörjning när personen är 

• inskriven på Arbetsförmedlingen 

• aktivt arbetssökande 

• har rätt till a-kassa. 

En person som är inskriven på Arbetsförmedlingen ska vara aktivt arbetssökande. Handläggare på 

arbetsförmedlingen kan ta ställning till personens eventuella aktivitetsbegränsning utifrån 

medicinskt styrkta funktionsnedsättningar och därmed ge möjligheter till anpassningar.   
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Arbetssökande med förhinder - en person som är inskriven på Arbetsförmedlingen med inte är aktivt 

arbetssökande och uppger ohälsa/sjukdom som hinder riskerar att mista både SGI och eventuell 

möjligheten till a-kassa och aktivitetsstöd. 

Efter lång sjukskrivning och omfattande nedsatt funktionsförmåga måste det vara tydligt klargjort 

vad i personens förutsättningar som har förändrats och möjliggör Arbetsförmedlingens insatser.  

Försäkringskassan 

Rätt försörjning när personen är  

• helt eller delvis sjukskriven på grund av sjukdom 

• har rätt till sjukpenning (SGI). 

Förutsättningar för att få samordnad rehabilitering via FK – info till socialtjänsten 

• försäkrad genom bosättning eller arbete 

• helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom  

• behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att återfå sin arbetsförmåga. 

Samordning av rehabilitering via FK är inte aktuellt om 

• individens arbetsförmåga inte är nedsatt på grund av sjukdom 

• individen bedöms vara för sjuk för att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering  

• rehabiliteringspotential saknas, det kan vara aktuellt att ansöka om sjuk- eller 

aktivitetsersättning i stället. 

Om personens rehabiliteringsförutsättningar är helt färdigutredda medicinskt och arbetslivsinriktat 

och arbetsförmågan bedöms stadigvarande nedsatt (som antas bestå för all överskådlig framtid), kan 

sjukersättning övervägas. 

Regionens hälso- och sjukvård 

Ansvarar för utredning och behandling av hälsotillstånd, såväl fysiskt som psykiskt. Bedömer 

individens funktionsnedsättning och eventuell begränsning i aktivitetsförmåga i förhållande till 

sjukdom eller skada. 

Kommunens socialtjänst 

Rätt försörjning när personen är 

• förhindrad att försörja sig på annat sätt. 

Handläggare på socialtjänsten bedömer personens rätt till ekonomiskt bistånd. Handläggaren måste 

ta ställning till om personen kan tillgodose sin försörjning på annat sätt genom exempelvis arbete, 

studier, som arbetssökande, med sjukpenning eller sjukersättning.  

Kommunens avdelning för ekonomiskt bistånd bevakar arbetsgivarperspektivet för att driva 

rehabiliteringsprocessen för personer där ohälsa eller sjukdom utgör försörjningshinder, som saknar 

SGI och har långvarigt försörjningsstöd. 
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Frågor som stöd i dialog och gemensam planering av insatser 
 

Ha ett salutogent förhållningssätt och fokusera på aktivitetsmöjligheter och förmågor för att undvika 

passivitet eller begränsningar.  

Socialtjänsten motsvarar personens arbetsgivare vid reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Fundera på om sjukskrivning på deltid kan skapa bäst förutsättningar för personen.  

Tänk parallella insatser och aktiviteter. 

Upprätta särskild individuell plan (SIP) eller rehabiliteringsplan med SMARTA mål för att kunna följa 

stegförflyttningar och skapa förutsättningar för individen att lyckas. 

− Specifika 

− Mätbara 

− Accepterade 

− Realistiska 

− Tidsbestämda 

− Ansvarsfördelade 

 

• Finns rehabiliteringsplan och hur ser den ut? 

• Pågår eller planeras medicinsk utredning eller behandling som gör att personen inte kan 

delta i planerad aktivitet?  

• Vilka funktionsbegränsningar har personen?  

• Vad fungerar trots nedsatt funktionsförmåga?  

• Finns behov av särskilda anpassningar för att möjliggöra ökad aktivitet?  

• I vilken omfattning kan personen delta i aktivitet eller arbete trots begränsningar?  

• Kan personens förutsättningar försämras av någon specifik aktivitet?  Exempelvis arbeta med 

armarna ovanför axelhöjd. 

• Prognos framåt?  

• Finns det funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som socialtjänsten eller 

Arbetsförmedlingen kan behöva ta hänsyn till vid planering av aktivitet?  



Lull 

 

 

 

  

AM3 Behov av stort/samordnat stöd, RH2 Psykiskt, 
RH3Fysiskt 

Ohälsa/sjukdom som försörjningshinder  
Behov av koordinering av vårdkontakter  

Behov av arbetslivsinriktad rehabilitering : 
Arbetsträning, Utredning/bedömning  

 
 
 
 

Behov av 
samordnade 
rehabinsatser 
Koordinering av 
vårdkontakter 
Arbetsterapeut 
ansvara för 
rehabprocessen i 
samverkan med 
vårdgivare, 
arbetsförmedling, 
försäkringskassa   
och socialsekreterare 
 

Behov av att komma 
igång med vanor, 
rutiner, finnas med i 
sammanhang 
Arbetsträning  
Arbetsterapeut 
ansvar för 
rehabprocessen i 
samverkan med 
vårdgivare, 
arbetsförmedling, 
försäkringskassan 
och socialsekreterare  

1. Individ ansöker om ekonomiskt bistånd  
Bedömning rätt till bistånd MIX Del 1 

Klargöra möjlighet till annan ersättning tex SGI 
 
 

2. Socialsekreterare genomför Instrument MIX Del 2 
Klargöra försörjningshinder, behov av insatser och stöd 

Behovsgruppering AM1, AM2, AM3, RH1, RH2, RH3  
 
 

R1 
Beroende-
problematik  
Kontakt med 
kommunens 
öppenvård  

Behov av att 
klargöra 
förutsättningar för 
arbete. Utredning 
/bedömning  
Arbetsterapeut 
ansvarar för 
rehabprocessen i 
samverkan med 
vårdgivare, 
arbetsförmedling, 
försäkringskassa och 
socialsekreterare 

 AM1 
Kontakt med AF 
 

AM2 
Uppdrag AME 
Arbetsmarknads
coachning   

AM1/2 

3. 
Konsult
ations 
forum: 
Oklart 
vilken 
insats 
som är 
mest 

relevant 
utifrån 

klientens 
situation 

och 
behov 
Social 

sekr. och 
AT AME 

 
 
 

RH1 

3. Uppdrag från socialsekreterare till Arbetslivsinriktad rehabilitering AME  

Klientens behov styr val av insats 

4. SIP/Arena/ 
Samverk 
Behov av 
formellt 
samverkans-
forum 
Social-
sekreterare 
kallar  
Ny planering i 
samverkan 
Möjligt använda 
blanketten Rätt 
stöd 

5. Ansökan FK 
Konstaterat att 
arbetsförmågan, 
pga sjukdom är 
varaktigt nedsatt 
25-100 %. 
Dokument i 
ansökan in till FK 
som styrker DFA 

kedjan*. Lokala 

exempel: FMS 
Tranås, Koll på 
förmåga Jkpg ev 
fler?  

4. SIP/ 
Arena/Sam
verk 
Behov av 
formellt 
samverkans-
forum 
Social-
sekreterare 
kallar 
Ny planering 
i samverkan 
Möjligt 
använda 
blanketten  
Rätt Stöd… 
 

Förslag Rehabprocess för personer med ekonomiskt bistånd som saknar SGI 

1. Ansöker om ekonomiskt bistånd * – socialsekreterare bedömer rätt till bistånd - MIX del 1 (Instrument X *) 

2. Socialsekreterare genomför MIX del 2 och behovsgruppering * - Kalla till samverkansmöte vid behov 

3. Oklar behovsgruppering: Konsultation: socialsekreterare och arbetsterapeut AME.  
Behovsgruppering AM3, R1, R2: Uppdrag till AME Arbetslivsinriktad rehabilitering/arbetsterapeut - Kalla till    
samverkansmöte vid behov. Om uppdrag skickas till AME: Arbetsterapeut ansvarar för rehabiliteringsprocess  i samverkan 
med vårdgivare och andra aktörer. Socialsekreterare är uppdragsgivare – tät samverkan med och kontinuerlig återkoppling 
från arbetsterapeut AME 
4. Socialsekreterare kallar till formellt samverkansforum vid behov (SIP, Arena, Samverk) 
5. Ansökan sjuk- aktivitetsersättning: Pga sjukdom varaktigt nedsatt arbetsförmåga 25-100 % - Försäkringsmedicin, DFA 

 

4. SIP/Arena/Samverk 
Behov av formellt samverkansforum 

Socialsekreterare kallar 
Ny planering i samverkan 

Möjligt använda blanketten Rätt Stöd 
 
 
 

 

AM3, RH2, RH3 



Begreppsförklaring  

Rehabprocess för personer med ekonomiskt bistånd utan SGI 

 

 
 

*Ekonomiskt bistånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Instrument X ® (MIX) 

Instrument X© är ett standardiserat frågeformulär och en strukturerad process inom 

ekonomiskt bistånd. Utredningen ger en bedömning av en klients behov för att bli 

självförsörjande. Instrument X© innehåller fyra delar. Del (I) behandlar hushållets ekonomi, 

beslut om ersättning tas. Del (II) utforskar individens eventuella behov av insatser – från 

kommunen eller/och från andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Regionen. Del (III)  är en individuell handlingsplan och del (IV) fyra är uppföljning och 

utvärdering. Instrument X© har utvecklats av och för socialsekreterare och bygger på 

beprövad erfarenhet. I dagsläget har ca ett trettiotal kommuner, utöver de ursprungliga KNUT 

kommunerna, utbildats på instrumentet. Utbildningen i Instrument X kombineras med 

motiverande samtal (MI) och går då under beteckningen MIX.  
 

 
*Behovsgruppering Instrument X® (MIX) 

I övergången mellan del (II) och (III) kommer ansvarig handläggare tillsammans med 

klientenen och med utgångspunkt från det insamlade i underlaget överens om vad som är 

önskvärt och möjligt att göra. Utifrån detta grupperas behovet enligt en av sex befintliga 

grupper uppdelat på arbetsmarknad (AM) och rehabilitering mot arbete (R):  

AM1 - brukare utan behov av insatser från socialtjänsten 

AM2 – brukare i behov av visst stöd, kortare arbetsmarknadsinsatser 

Ekonomiskt bistånd 

4 kap 1 § SoL 

Försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL 

Livsföringen i 

övrigt 

Riksnorm 

Kostnadsposter 

utanför riksnormen 

Kostnader som inte 

ingår i 

försörjningsstödet 

Figur: Ekonomiskt bistånd i Sverige (Socialstyrelsen -21) 



AM3 – brukare i behov av omfattande och samordnat stöd 

RH1 – rehabiliteringsbehov avseende missbruksproblematik 

RH2 – rehabiliteringsbehov avseende psykiska funktionshinder 

RH3 – rehabiliteringsbehov avseende fysiska arbetshinder 

  

Ovanstående utgör det grundläggande ramverket för Instrument X.  

http://instrumentx.se/instrument-x/ 

 

 

*DFA- kedjan 

Diagnos(er) som orsakar nedsättning av funktion 

Funktionsnedsättning – funktioner nedsatta av sjukdom 

Aktivitetsbegränsning – diagnos och funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Aktivitetsbegränsningen ska beskrivas så att man förstår att den är en följd av angiven 

diagnos(er) och av beskriven funktionsnedsättning. Kedjan ska hänga ihop, orsakssambandet 

ska vara rimligt. 

https://www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/sjukdom-och-skada/utlatande-for-

sjukersattning 

http://instrumentx.se/instrument-x/
https://www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/sjukdom-och-skada/utlatande-for-sjukersattning
https://www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/sjukdom-och-skada/utlatande-for-sjukersattning
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DOKUMENTNAMN UPPRÄTTAD REVIDERAD 
 Rutin vid kunds sjukdom 2022-06-07 2022-08-15 

Bakgrund 
Region Gävleborg har fattat beslut om att inte utfärda läkarintyg till försörjningsstödstagare (personer 

utan sjukpenninggrundande inkomst/SGI). Detta då Försäkringskassan inte ger vården rätt att 

använda deras blankett för andra ändamål än när den ska lämnas in till FK. Regionens beslut om 

ändrat arbetssätt gäller från våren 2022.  

Region Gävleborg har även identifierat att de alltför ofta sjukskriver personer utan särskild kunskap 

om vilken aktivitet de sjukskriver personen från, samt vilka möjligheter som finns att anpassa 

aktiviteten. Resultatet av sådan sjukskrivning blir inaktivitet och inlåsningseffekter där kunden inte 

kan komma vidare och tillvarata de förmågor den har trots hälsobesvären.  

Arbos har fört dialog med regionen om ett nytt gemensamt arbetssätt i stället för läkarintyg. Båda 

parter är överens om vinsten i att i stället för läkarintyg, ha en nära dialog mellan förändringsledare, 

vården och kunden med fokus på hur man tillvaratar de förmågor personen har.  

Denna rutin gäller för 
Denna rutin gäller för alla försörjningsstödshandläggare, förändringsledare, handledare och 

arbetsledare inom Arbetsmarknad och stöd.  

Så ska genomförandet ske 
Grunden är att inget läkarintyg behöver lämnas till Arbos 
Arbos tar inte in läkarintyg vid frånvaro på grund av sjukdom. Vårt arbetssätt är i stället fokuserat på 

dialog mellan Arbos, vården och kunden samt eventuell annan berörd part. Syftet är att göra en 

planering av möjliga aktiviteter utifrån personens förmåga trots ohälsan, och i förhållande till de 

aktiviteter som är aktuella för kunden för att gå mot egen försörjning.  

Undantag från detta är när en kund hos Arbos behöver FK:s läkarintyg som underlag till ansökan om 

”Samordning av rehabiliteringsinsatser”. Läkare har här rätt att skriva FK:s läkarintyg då FK kräver 

detta som underlag i sin prövning av rätten till samordningsinsats.  
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Annan part kan kräva läkarintyg 
Även om Arbos inte tar in läkarintyg kan kunder ändå möta det kravet från andra parter. Det är därför 

viktigt att beakta detta i kommunikationen med kunden.  

 Arbetsförmedlingen kräver läkarintyg vid sjukskrivning om kunden deltar i program eller 

insats enligt beslut från AF.  

 Gävle kommun som arbetsgivare kräver läkarintyg vid sjukfrånvaro av de personer som har 

trygghetsanställning eller arbetsmarknadsanställning (ex. extratjänst, nystartsjobb, 

introduktionsjobb m.fl.). Detta i likhet med andra anställda.  

 Arbetsgivare kräver läkarintyg vid sjukfrånvaro från arbete.  

Indikation på behov av samarbete med vården kring kundens aktiviteter  
 Kunden uppger att den inte kan delta i aktivitet inom Arbos på grund av ohälsa. 

 Det inkommer läkarintyg eller andra medicinska underlag.  

 Vården kontaktar förändringsledaren och efterfrågar samarbete kring viss kund. Arbos 

Trisam-representanter kan stötta vården i att nå rätt förändringsledare hos Arbos.  

 Vi själva uppmärksammar någon form av hälsoproblematik som skapar svårigheter för 

planering och aktiva insatser i steg mot egenförsörjning.  

 Annan part uppmärksammar oss på kunds begränsning i aktivitet eller närvaro p.g.a. ohälsa.  

Vad gör vi 
1. Kunden hänvisas till läkare vid hälsocentralen för utredning och behandling. Om kunden i 

närtid varit på hälsocentralen, se nedan.  

2. Inhämta kundens samtycke att dela information och samplanera mellan Arbos, vården och de 

parter som är aktuella för dialog (”Samtycke häva sekretess” eller muntligt samtycke 

dokumenterat i Treserva).  

3. Kontakta rehabiliteringskoordinatorn vid kundens hälsocentral (kontaktuppgifter: 

Rehabiliteringskoordinatorer - Region Gävleborg).  Dessa är Arbos ingångar till samarbetet 

med vården. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/kunskapsstod-och-rutiner/friskvard-och-rehabilitering/bra-sjukskrivning/rehabiliteringskoordinatorer/
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4. För dialog med rehabkoordinator. Exempel på frågor: Finns vårdplanering och hur ser den ut? 

Vilka ohälsorelaterade funktionsbegränsningar har kunden? Vad fungerar trots 

hälsobesvären? I vilken omfattning kan personen delta i aktivitet eller arbete trots 

ohälsobesvären? Finns behov av särskilda anpassningar för att möjliggöra deltagande? Finns 

något kunden ska undvika för att inte försämras? Prognos framåt? Dokumentera vad som 

framkommer.  

5. Aktuellt med avstämningssamtal mellan kund, vården och Arbos? Avgör vilka parter som ska 

delta. Boka in. Kom där överens om planering för kunden, både medicinskt och övriga delar så 

som moduler och insatser m.m.  

6. Vid behov ställ skriftliga frågor till läkaren. Kan skickas via rehabkoordinatorn. 

  
Om kunden inte samtycker till samarbete med vården  
Här finns två varianter som ger skilda effekter för kunden. 

1. Kunden samtycker inte till samarbete, men lämnar i rimlig tid in skriftlig dokumentation från 

läkare (inte annan medicinsk personal) om kundens hälsotillstånd, begränsningar, prognos 

etc. Bedöms ok om underlagen är tillfredställande som grund för förändringsledaren att 

avgöra kundens förutsättningar för behövliga insatser för att gå mot egen försörjning.  

2. Kunden nekar Arbos tillgång till dialog eller information från vården. Den kontaktar inte 

vården. Eller så säkerställer den inte att Arbos får medicinska underlag till stöd för kundens 

beskrivning av hinder p.g.a. ohälsa samt möjligheter för aktiviteter trots besvären. 

Bevisbördan på sjukdomshindrande besvär för aktiviteter ligger hos kunden. Den ska delta i 

lagd planering då den inte har uppvisat godtagbara skäl att frångå en normal och full 

planering med de aktiviteter den behöver för att gå mot egenförsörjning.  

Uppföljning av rutin 
Upprättaren bevakar och initierar vid behov en revidering. En gång per år kontrolleras innehållet av 

upprättare och granskare. Revideringsdatum ändras därefter oavsett om förändringar i texten skett.


