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Sammanfattning 

Insatsen På rätt väg startade för snart två år sedan med anledning av att det saknas en nationell 

samsyn kring hur man bör samverka kring målgruppen sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga utan 

sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd, så kallade nollplacerade. Det finns 

ingen tydlig ansvarsfördelning för nollklassade mellan Försäkringskassan, kommunen, 

Arbetsförmedlingen och Regionen. De ställs utanför samhället utan tillgång till arbetslivsinriktad 

rehabilitering vilket kan innebära lång sjukskrivning, långvarigt behov av försörjningsstöd samt att 

utanförskapet ökar.  

Syfte och mål för insatsen var att skapa gemensam arbetsmetod metod för att samverka kring 

målgruppen. Fokus var på att utveckla en arbetsmetod och att implementera den i befintlig 

verksamhet. Kunskapen om varandras arbetssätt, möjligheter och begränsningar skulle öka och 

därigenom också bidra med bättre förutsättningar för samverkan. Aktuella rehabiliteringsaktörer 

skulle ha möjlighet att göra rätt från början för att stödja individer att komma närmare arbete och 

egen försörjning. Målet för individerna var att de skulle ha en aktiv planering där de själva var 

delaktiga. Om behov fanns skulle individen få möjlighet att delta i samordnad rehabilitering via 

Försäkringskassan och även pröva och utveckla sin arbetsförmåga för att komma närmare arbete 

och/eller utbildning. Individen skulle få möjlighet till att få rätt insats utifrån behov.  

Det genomfördes en kartläggning av individer som hade ett öppet ärende på socialtjänsten i januari 

2018 och som var sjukskriven utan sjukpenninggrundande inkomst. Kartläggningen visade att det 

fanns lika många män som kvinnor i gruppen. 30 procent har utländsk härkomst. 

Sjuskrivningsorsaken var psykisk ohälsa till över hälften av individerna.  

Det upprättades en processkarta för att tydliggöra klientens väg i processen och för att underlätta 

arbetet för socialsekreterarna. Process bygger på att socialsekreteraren driver processen framåt och 

ansvarar för att motivera individen att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Det genomfördes flera olika utbildningar och workshops med personal och chefer, med syfte att öka 

kompetens i försäkringsmedicin och att läsa och tyda läkarintyg, att lära sig mer om varandras arbete 

för att utöka och förbättra samverkan.  

Det skrevs en överenskommelse om samarbetet mellan Socialtjänsten och Försäkringskassan där 

uppdrag och åtaganden för respektive part tydliggjordes.  

Insatsen resulterade i att myndigheter i Luleå uppmärksammar målgruppen. Samarbetet med vården 

och rehabiliteringskoordinatorerna är utökat. Vården är en viktig samarbetspartner för socialtjänsten 

i och med att många av individerna har behov av social rehabilitering innan den arbetslivsinriktade 

kan vara aktuell.  

26 individer registrerades i SUS som deltagare i insatsen. Ytterligare deltagare var möjliga att 

registrera utifrån genomgången av kartläggningen. En person fick osubventionerat arbete en 

beviljades samordnad rehabilitering och ytterligare en var för sjuk för att fortsätta i insatsen. 

Resterande individer fortsätter sin arbetslivsinriktade rehabilitering.  

Redan från start var arbetsmetoden avsedd att implementeras i den ordinarie verksamheten. 

Metoden används men tyvärr fick inte alla socialsekreterare förutsättningar att arbeta med metoden 

och därav behövs fortsatt stöd för att säkerställa att nollklassade får tillgång till arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Det finns en kontaktperson utsedd som kan fortsättningsvis stödja processen, både 

internt på socialtjänsten och även delvis strukturellt.  
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NNS – Nationella nätverket för samordningsförbund.  

NLL – Region Norrbotten 

SGI – Sjukpenninggrundande inkomst. 

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

SIP – Samordnad individuell planering 

Soc. – Enheten Försörjningsstöd inom Luleå kommun. 

SUS – Sektorsövergripande system för uppföljning och samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet.  

UG – Utredningsgruppen, gruppindelning för personal inom försörjningsstöd.  
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1. Inledning 
Det finns individer i samhället som har särskilda svårigheter att komma ut i arbete. Bland dessa finns 
individer som är beroende av försörjningsstöd för att de är sjuka och sjukskrivna. Det finns ofta en 
komplex problematik och de är ofta aktuella hos fler olika myndigheter som var för sig gör en 
bedömning och planering för individen.  
 
Dessa individer är på ett systematiskt sätt exkluderade från samhällets resurser vad gäller 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är ett slöseri med arbetskraftsresurser att inte erbjuda 
rehabilitering till den grupp av sjukskrivna som ökar i samhället. Det riskerar att skapa ett 
utanförskap där personerna ställs allt längre från samhället. Dessutom handlar det om personers 
behov att finnas i ett sammanhang, att vara behövd, att uppleva att man gör rätt för sig. Det handlar 
om rättvisa och att få vara delaktig i samhället. Inte ramla mellan stolarna och fastna där.  
 

1.1 Bakgrund 
Luleå kommun initierade via Samordnings förbundet Pyramis insatsen På rätt väg. Kommunen hade 
uppmärksammat målgruppen sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga utan sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) och som uppbär försörjningsstöd. Ofta stod kommunen utan adekvata insatser och 
med bristande kompetens kring målgruppen samt även utan part att samarbeta med. Det 
resulterade i att personer fastnade i ohälsa och i ett långvarigt biståndsberoende.  
 
Insatsen På rätt väg ägs av Socialförvaltningen (Soc) och Försäkringskassan (FK) med 
Arbetsförmedlingen (AF) och Region Norrbotten (NLL) som samarbetsparterners. 
Samordningsförbundet Pyramis är medfinansiärer i insatsen. I denna slutrapport redovisas och 
beskrivs arbetet med att komma På rätt väg - att hitta arbets- och samverkansmetoder för 
nollklassade. Arbetet är långt ifrån avslutat. Det finns en grund att jobba vidare med men det är 
personalen i respektive myndighet som gör det verkliga jobbet och som framöver får hålla i och hålla 
ut med att vidareutveckla arbetet med nollklassade.  
 
Det saknas en nationell samsyn mellan FK och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kring hur man 
bör samverka kring målgruppen utan sjukpenninggrundande inkomst. Drygt hälften av Sveriges 
kommuner har samarbete med FK kring nollplacerade under 2018. Den som är mest omtalad är nog 
Halmstadsmodellen. 2016 skrev SKL, FK och AF under en viljeinriktning som syftar till att säkerställa 
att individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar 
sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till rehabilitering. Halmstadsmodellen rekommenderas. 
(Viljeinriktningen, 2016) 
 
Halmstadsmodellen grundar sig i en överenskommelse mellan kommunen och Försäkringskassan. 
Socialsekreterarna motiverar individen att delta i insatsen och driver ärendet framåt. De är även 
länken till FK så att individen kan erbjudas ta del av samordnad rehabilitering om behov finns. 
Socialsekreteraren bör regelbundet träffa klienten för att kunna stödja klienten i processen närmare 
ett arbete. FK ska bistå med kompetens till socialsekreterarna och medverka när det finns behov av 
samordnad rehabilitering. (På rätt väg, 2014) 
 

1.1.1 Kartläggningen 
Det genomfördes en kartläggning för att skapa en översikt över målgruppen. Den visade att det fanns 

lika många män som kvinnor som var sjukskriven med läkarintyg utan SGI och som uppbar 

försörjningsstöd under januari månad 2018.  

En översikt av statistik utifrån kartläggningen (se bilaga 1):  
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• 50 procent kvinnor respektive män 

• 30 procent av individerna var av utländsk härkomst.  

• 13 procent ensamstående med barn 

• 76 procent ensamhushåll 

 

2. Teori 

2.1 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
En sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är en individs förväntade framtida inkomster. SGI utgör en 
ersättning för inkomstbortfall. Arbetsmarknadsstatus är grunden för om en person är försäkrad för 
arbetsbaserade förmåner i socialförsäkringen. SGI är den inkomst som ligger till grund för ersättning 
vid inkomstbortfall såsom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning på 
sjukpenningnivå. Den som inte arbetar eller inte uppfyller kraven för skydd av SGI blir nollplacerad, 
dvs. FK fastställer en persons SGI till noll kronor. Att bli nollklassad, eller nollplacerad, innebär att det 
finns få möjligheter att få en inkomstbaserad ersättning.  Det handlar inte bara om pengarna som 
individen går mist om, det är även tillgången till arbetslivsinriktad rehabilitering. Konsekvensen av 
detta kan vara stor för den enskilde. (Rapport 2016:10 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ISF 
inspektionen för socialförsäkringen) 
 
Individerna i målgruppen är nollklassade och vi vet inte vad orsaken är. Kartläggningen som gjordes 
visar inte varför de som är aktuella på försörjningsstöd i Luleå är nollklassade. Flera är ganska unga, 
så det är troligt att ett antal inte har hunnit jobba än, men långt ifrån alla. Några kan antas ha blivit 
nekad förlängd sjukpenning och inte anmält sig på AF för att skydda sin SGI. En vanlig orsak är att 
många av de som nollplaceras är arbetslösa och under en period inte har varit inskrivna som 
arbetssökande på AF. Dessa personer saknar SGI-skydd, vilket kan leda till ett beslut om SGI noll. 
Generellt sett, är den vanligast orsaken till att bli nollplacerad att individen inte skickat in de 
handlingar som FK begär eller gör anspråk på inkomst som kan ligga till grund för SGI. Studier, 
föräldraledighet och sjukdom (med beviljad sjukpenning) är exempel som också skyddar SGI. 
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) menar att regelverket är komplext och svårt att förstå vilket 
kan försvåra möjligheten för utsatta grupper att ha möjlighet att skydda sin SGI. I oktober 2018 
ändrades tidsgränsen att anmäla sig som arbetssökande för att skydda sin SGI från en dag till 25 
dagar. Det kan förhoppningsvis minska antalet personer som mister sin SGI. 

 
SKL presenterade statistik över sjukskrivna utan SGI (under 2018) totalt 40 000 individer i Sverige och 

70 procent hade långvarigt behov av bistånd.  Fördelningen var 33-33-33 mellan psykisk ohälsa, fysisk 

sjukdom och både psykisk och fysisk sjukdom. 57 procent var av utländsk härkomst. Fördelningen 

mellan olika sjukdomstillstånd i Luleå låg inte på samma nivåer som i övriga Sverige. Luleå hade i 

januari 2018 fördelningen 56 procent psykisk ohälsa, 26 procent fysisk ohälsa och 18 procent med 

både psykisk och fysisk sjukdom. 30 procent var av utländsk härkomst i Luleå.   

2.2 Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Biståndets uppgift är att träda in 

tillfälligtvis under korta perioder av försörjningsproblem i avvaktan på att den enskilde kan försörja 

sig själv. Grundkravet för att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att den enskilde gör vad hen kan för att 

försörja sig själv. Den som kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns hinder 

för att stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom, måste individen styrka det med ett 

läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga.  

Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. 

Förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1, bl.a. s. 186–187 och prop. 1996/97:124, bl.a. s. 
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62) betonar att socialtjänstens insatser måste utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart 

som möjligt kan klara sin egen försörjning. Insatserna ska inte bara syfta till att avhjälpa det aktuella 

behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden själv klara sin försörjning och sin 

livsföring i övrigt. Socialtjänstens skyldighet att arbeta på detta sätt framgår också av 1 kap. 1 § och 4 

kap. 1 § SoL. Lagstiftaren har med andra ord gett socialtjänsten två uppdrag. Huvuduppgiften eller 

målet är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till 

självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp 

med försörjningen – under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning. 

2.2.1 Barnperspektivet 
Att vara sjukskriven utan att ha rätt till sjukpenning drabbar inte bara individen utan även eventuella 

barn i familjen.  Kartläggningen visade att i januari 2018 fanns 28 familjer med barn. Studier visar att 

förutom låg materiell standard, drabbas barnen även i högre utsträckning svagare skolprestation och 

löper större risk för missbruk och kriminalitet i vuxenlivet samt för att själva bli beroende av 

försörjningsstöd. Barnen “ärver” sin familjs sociala utsatthet. 

2.3 Samverkan 
Det finns en stor del människor som behöver stöd av flera olika myndigheter samtidigt på grund av 

medicinska, psykiska och/eller sociala problem. Det är lätt att hamna i en rundgång mellan 

myndigheter när det inte finns någon samordning mellan parterna med kortsiktiga och ineffektiva 

insatser som följd. Samverka kan bidra till att skapa förutsägbarhet om vad som ska hända i 

processen för individen och tydliggöra vilken aktör som har ansvaret. Befintliga resurser kan 

användas på ett effektivare sätt och det är lättare att förhindra att individer “faller mellan stolarna.”  

För att bygga samverkan behöver olika förutsättningar finnas. Samverkanstrappan illustrerar det på 

ett tydligt sätt.  

 

 

Figur 1. Fyra steg mot samverkan (Woodhouse) 

”Steg: 1. Synliga (känna till varandra) För att någon ska ta ett initiativ till samarbete behöver man 

känna till något om den andra t.ex. om befintlig kompetens, eller att den andra på något sätt skulle 

kunna vara en tillgång i ett samarbete.  

2. Dialog (kommunicera med varandra) Det räcker inte med att veta något om varandra, utan en 

dialog behöver inledas. Vägar in i den andras organisation behövs för att få tillträde till rätt personer, 

mötesplatser eller evenemang som ger möjligheter till möten.  
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3. Kunskapsutbyte (lära oss om varandra) Genom kommunikation lär sig parterna om den andres 

situation, problem, och lösningar. Parterna bildar sig en bild av vad andra och de själva kan bidra 

med. På detta sätt öppnas dörrar för olika former av samverkan.  

4. Samverkan med mervärde (vinna-vinna-situation) Sista steget på trappan innebär att praktiskt 

samarbete som gynnar alla parter faktiskt genomförs.” (Woodhouse, s. 36) 

Andra faktorer som också påverkar samverkan är att organisationen är ändamålsenlig och styrning 

och ledning stöder och uppmuntrar beslutet om samverkan. Det är viktigt att förstå varför man ska 

samarbeta så att inte samarbetet i sig blir målet. Samverkan blir också bättre om den utgår från 

kundfokus där vad som är bäst för den gemensamma kunden, istället för vad som är enklast för 

respektive organisation. 

En väl fungerande samverkan förutsätter en gemensam värdegrund samt respekt för och tillit till 

varandras uppdrag och kompetens. Det gäller även att ha en gemensam förståelse och kunskapsbas 

när det gäller problem, behov och åtgärder kopplat till det aktuella området för samverkan. 

Gemensamma begrepp eller kunskap om varandras begrepp underlättar också samverkan. 

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande 

process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.” (Samverkansutredningens 

betänkande SOU 2000:114) 

Samverkan utmanar: 

- Det krävs investeringar i tid och energi, både för att etablera samverkan och för att hålla den 

vid liv 

- Samverkan kostar innan den lönar sig 

- Det krävs kunskap att organisera och leda samverkan 

- Det finns hinder för samverkan 

Utifrån Mikael Löfströms (2010) forskning visades att hinder för samverkan kan bestå av olika gränser 

som finns. Gränserna finns mellan myndigheter, regelverk, professioner och verksamheter. Vissa av 

gränserna bygger vi själva upp, "det här har jag aldrig gjort förut" det ingår inte i mina 

arbetsuppgifter. 

Det är viktigt att vi ”spelar varandra snygga”. När vi pratar om andra myndigheter – att visa att vi tror 

att de gör ett gott arbete och att de gör sitt bästa utifrån sina regler (tillit och respekt). Det är 

speciellt viktigt när vi inte träffas och inför klienter. Hur ska klienten ha förtroende för andra 

myndigheter om inte vi har det? 

2.4 Rehabilitering 
I Sverige indelas rehabilitering i social-, medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Gränserna är 

inte tydliga och vilken myndighet som bär ansvaret är därmed inte heller alltid lätt att avgöra. Det är 

en orsak till att vi bör samverka, tillsammans avgöra vem som är bäst lämpad och har rätt kompetens 

för att stödja individen i hens rehabilitering till arbete eller utbildning samt att undvika att individen 

hamnar i utanförskap.  

2.4.1 Social rehabilitering 
Socialtjänstens ansvarar för att verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

möter svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Beroende av vilken 

typ av rehabilitering som är aktuell utifrån individens situation, är det olika aktörer som är ansvariga. 

Kommunen är den som har det slutgiltiga ansvaret för medborgarna och dem som ansvarar för den 
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sociala rehabiliteringen. Socialsekreteraren ska stödja individen att klara sig utan ekonomiskt bistånd 

– hjälp till självförsörjning.  

2.4.2 Medicinsk rehabilitering 
Den medicinska rehabiliteringen är hälso- och sjukvårdens ansvar. De ska erbjuda medicinska 

insatser som är förebyggande, utredande och behandlande. Det är insatser som ska leda till att en 

individ så långt som möjligt ska behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga. 

2.4.3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

 ”Alla har vi behov av att bli bekräftade av omgivningen och hitta en plats i 

tillvaron. Blir vi inte det är det lätt att hamna utanför” (Lennart Hennix, 

Psykoterapeut) 

Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom 

eller andra hinder, ska kunna återfå sin arbetsförmåga. I Sverige är det arbetsgivaren eller AF som 

står för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. För att få tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering 

via AF måste personen vara inskriven alternativt aktualiseras via det förstärkta samarbetet med FK 

vilket då för det mesta innebär att individen har sjukpenninggrundande inkomst. Är man sjukskriven 

och är nollklassad är det svårt att få ta del av AF:s resurser då man är förhindrad enligt AF:s 

perspektiv. 

Ny forskning visar på parallella insatser vid arbetslivsinriktad rehabilitering, är mer effektfullt än 

trappstegsmodellen; medicinsk behandling i kombination med färdighetsträning och psykologiskt och 

socialt stöd. 

Charlotte Liebak Hansen (2018) visade genom BIP-projektet i Danmark vilka insatser som leder till 

arbete. Det som fungerade bäst är samordnade insatser där en individ får flera stödåtgärder 

samtidigt som de är anpassade utifrån individens situation. En av insatserna ska vara arbetsinriktad. 

Det är även viktigt vilken inställning myndighetspersonen har, tror handläggaren på individens 

förmåga att få ett jobb ökade sannolikheten för dem att få jobb med 32 procent. Det är även viktigt 

att individen behärskar hälsoutmaningarna, vet hur man gör för att få jobb, tror att hen klarar ett 

jobb, kan samarbeta, förstår vilka lönenivåer som kan vara aktuella och söker jobb.  

2.5 Arbetsförmåga 
Det saknas en tydlig definition av arbetsförmåga och en samsyn kring vad arbetsförmåga är. Att 

arbeta är mycket mer än att bara kunna utföra vissa arbetsuppgifter (med AF:s perspektiv på 

arbetsförmåga). De olika myndigheternas uppdrag ger olika förhållanden till arbetsförmåga:  

• Läkare beskriver i medicinska utlåtanden sjukdom och skada som på olika sätt påverkar 

arbetsförmågan.  

• Försäkringskassan tar utifrån sitt uppdrag beslut om enskildas rättighet till ersättning från 

sjukförsäkringen utifrån läkares medicinska bedömning och sjukförsäkringens villkor, medan  

• Arbetsförmedlingen uttalar sig om arbetssökandes förmåga i förhållande till olika 

arbetsuppgifter som arbetssökande genomför. 

2.5.1 Arbetslinjen  
Arbetslinjen är en hörnsten i svensk välfärdspolitik med innebörden att den som kan arbeta och bidra 

till sin egen och andras försörjning också ska ha möjligheten att göra detta. Det är både en skyldighet 

och en rättighet. Människor är skyldiga att i möjligaste mån försörja sig själva men har också rätt att 

vara delaktiga i samhället genom förvärvsarbete. Det innebär också en skyldighet att ta tillvara eller 

utveckla sin arbetsförmåga med vad det kan ställa krav i att byta yrke, rehabilitering eller flytta.  
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Arbetslinjen och rätten till arbete gäller även för dem med funktionshinder (Gränslandet mellan 

sjukdom och arbete SOU 2009:89). 

2.6 Jämställdhetsperspektiv  
Att ha ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten med ekonomiskt bistånd handlar bland annat om 

att uppmärksamma hur kvinnors och mäns förutsättningar att nå egen försörjning ser ut. De som 

ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de 

insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens behov, oavsett kön. 

Det handlar också om att socialsekreteraren är uppmärksam på om det egna förhållningssättet i 

utredning av behov eller planering av insatser skiljer sig åt för män och kvinnor. 

Våld i nära relationer är också ett jämställdhetsproblem. Kvinnor är i majoritet av de som utsatts för 

våld i nära relationer. Att upptäcka våldsutsatthet och stödja de utsatta är ett uppdrag inom 

verksamheten ekonomiskt bistånd. (Socialstyrelsen 2019)  

 

3. Beskrivning av insatsen 
Utifrån uppdrag från styrgruppen utformades en insatsbeskrivning. Se bilaga 2. 

3.1 Syfte 
Syftet med insatsen var att skapa en arbetsmetod för att identifiera, bedöma förutsättningar och 

samverka kring personer utan sjukpenninggrundande inkomst som har nedsatt arbetsförmåga på 

grund av sjukdom och som uppbär ekonomiskt bistånd. Insatsen arbetade både på ett strukturellt 

plan och även att starta insatser för individer.  

Aktuella rehabiliteringsaktörer ska ha möjlighet att göra rätt från dag ett för att stödja människor att 

må bättre och komma närmare arbete/egen försörjning. Att ge individen rätt insats utifrån aktuellt 

behov. Att förhindra att det tillkommer nya långvariga sjukskrivningar utan planering och aktiviteter 

hos försörjningsstöd.  

Utöka och förbättra samarbetet mellan berörda myndigheter för att uppnå samverkan. En förbättrad 

samverkan ska leda till ett mervärde för individen i form av samordnad rehabilitering. Individen ska 

få tillgång till likvärdigt stöd i form av samordnad rehabilitering som den som uppbär sjukpenning. 

Öka kunskapen om de olika myndigheternas uppdrag vad gäller roller och ansvar, möjligheter 

och/eller begränsningar i rehabiliterings uppdraget. Därigenom skapa förutsättningarna för ett 

enhetligt förhållningssätt och enhetliga riktlinjer vid samverkan. Även öka kunskaperna i 

arbetslivsinriktad rehabilitering och försäkringsmedicinskt bedömningsstöd.  

3.2 Mål  

3.2.1 Strukturella mål 

• Skapa förutsättningar för en effektiv och välfungerande samverkan mellan 

Socialförvaltningen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Arbetsförmedlingen så att 

arbetet på individnivå kan fungera smidigt och enhetligt.  

• Utveckla handläggningsmetoder där man utgår från individernas behov, möjligheter och 

förutsättningar. Metoden förutsätter kompetens inom försäkringsmedicin för att kunna läsa 

och tolka läkarintyg. Det ska finnas tydliga handlingsalternativ utifrån bedömningen som 

görs. En processkarta ska tas fram som stöd. En planering ska upprättas för individen. 
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Arbetsmetoden som utvecklas förväntas vara en ordinarie del av socialsekreterarnas och de 

personliga handläggarnas arbetsuppgifter.  

• Utveckla samarbete med Luleå kommuns arbetsmarknadsavdelning för att få tillgång till 

rehabiliteringsplatser för individer som har behov av att pröva och utveckla sin 

arbetsförmåga 

• Målgruppen nollplacerade ska synliggöras hos berörda myndigheter samt i samhället i stort. 

• Ta fram mätbara mål för strukturella och individuella insatser. Indikatorer för att följa upp 

målen tas fram. Mål och indikatorer utarbetas utifrån resultat av kartläggningen i insatsen. 

3.2.2 Mål för individinsatserna 
Den som är sjukskriven med nedsatt arbetsförmåga och nollplacerad ska 

• få en aktiv och sammanhållen planering. 

• vara delaktig i sin planering.  

• få ta del av samordnad rehabiliteringen genom FK om behov finns.   

• få möjlighet att pröva sin arbetsförmåga om behov finns. 

• få möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga och komma närmare arbete och/eller studier dvs 

egen försörjning.  

• få tillgång till rätt insats utifrån behov. 

• vid behov får sin rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning prövad på tillräckliga underlag. 

3.2.2.1 Mål för individinsatsen att följa 

Mål som följs upp via kartläggningsdata: 
- Antal individer som deltar i samordnad rehabilitering (om det inte går att följa på annat sätt 

t.ex. via SUS) Följs upp november 2018, april 2019 samt oktober 2019.  

3.3 Målgrupp 

3.3.1 Strukturell målgrupp 

• Chefer och socialsekreterare på försörjningsstöd samt berörda delar andra verksamheter 

inom socialtjänsten.  

• Chefer och personliga handläggare på Försäkringskassan inom sjukförsäkringen samt 

aktivitetsersättningen. 

• Chefer och berörd personal hos vårdgivare. 

• Chefer och personal på Arbetsförmedlingen  

3.3.2 Målgrupp individinsatsen 
Individer som uppbär ekonomiskt bistånd som är sjukskrivna med läkarintyg med nedsatt 

arbetsförmåga och saknar SGI. Individen är mellan 18 och 60 år och ska vara försäkrad i Sverige. 

I januari 2018 var antalet individer som uppbar ekonomiskt bistånd sjukskrivna med läkarintyg 127 

personer i Luleå. 

3.3.3 Avgränsningar 
Individen bedöms ha behov av stöd för att få tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering. Att vara 

sjukskriven med läkarintyg var också ett krav (till skillnad jämfört med Halmstad och Laholm där 

metoden utformades för där det förelåg begränsningar i arbetsförmågan, men det behövde inte vara 

sjukdom som utgjorde begränsningen.) 
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4. Metod 

En styrgrupp bildades efter beredningsgrupp och beslut i Samordningsförbundets Pyramis styrelse 

under hösten 2017. Utsedda representanter från styrgruppen rekryterade en processledare efter 

intresseanmälan hos respektive part under november 2017. Processledaren påbörjade sitt arbete i 

januari 2018. Det togs fram en insatsbeskrivning för att beskriva insatsen och vad som skulle 

genomföras för att nå uppställt syfte och mål.  

Styrgruppen utökades med en representant från Arbetsmarknadsavdelningen under våren 2018. 

Styrgruppens roll och ansvar var att  

• Följa upp insatsens resultat 

• Använda kontaktnät för att bistå processledaren 

• Underlätta för insatsen och undanröja hinder 

• Förankra projektet hos respektive instans 

• Stödja processledaren 

• Tillföra nödvändiga resurser inom beslutade ramar. 

• Säkerställer att insatsen följer syfte och mål.  

• Fastställer insatsplan 

Processledare: 

• Planerar, leder och följer upp arbetet 

• Rapportera till styrgruppen 

• Dokumentera i insatsplan samt slutdokumentation 

• Uppnå syfte och mål med insatsen 

• Informera om insatsen. Kommunikation med intressenter 

• Bistå med innehåll i dagordningen till styrgruppsmöten.  

Förbunds chef: 

• Kalla in till styrgruppsmöten 

• "Bollplank" som initiativtagare till insatsen 

Förbunds chefens ansvar var att kalla till styrgruppsmöten, leda mötet samt fungera som stöd mellan 
styrgruppens möten.  

4.1 Agil projektmodell 
I och med att insatsen syftade till att utveckla en del av en verksamhet, användes en agil modell för 

att styra processerna. Agil betyder lättrörlig, smidig och kan i projektsammanhang vara användbart 

när det gäller att utveckla verksamheter. Vid förändringsarbete bör metoden kunna hantera 

förändring. Insatsplanen som skrevs vid start av insatsen är därför inte så detaljerad utan tar upp 

områden. Det är individerna som berörs av insatsen och samspelet som är det viktiga speciellt när 

insatsen handlar om samverkan. Att få ett användbart resultat framför omfattande dokumentation 

och styrning av detaljer. Det kan vara svårt i ett tidigt stadie att identifiera svårigheter och hur man 

ska möta dem.  Det var viktigt att kunna följa utvecklingen och rikta in sig på de situationer som 

uppstår och därefter kunna sätta in lämpliga åtgärder.  

Att jobba med motivation till förändring är den del av metoden. (Nyman, 2010) 

4.2 Kartläggningen 
En kartläggning genomfördes under februari 2018 med hjälp av samordnare på soc.  Kartläggningen 
omfattade klienter som under januari månad var kodad i socialtjänstens ärendesystem som 
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”sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning”. Majoriteten var sjukskriven med läkarintyg, endast 
ett fåtal saknade läkarintyget i och med att det inte behöver lämnas in i förhand. För statistik se 
bilaga 1. 

4.3 Instrument för uppföljning 

4.3.1 Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet (SUS) 
SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som möjliggör att kvantitativt följa deltagare 

som registreras utifrån förutbestämda faktorer. Från och med april månad rapporterades statistik till 

styrgruppen över deltagarna i insatsen.  

4.3.2 Indikatorpaketet 
Indikatorpaketet är framtaget av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). Det är ett 

instrument speciellt utvecklat för samordningsförbunden för att kunna följa framsteg samt 

effekterna av finansiell samordning. Det är utvecklat så att det går att följa hur verksamheten 

upplevs inom verksamheten av deltagare samt strukturellt av personalen. Vissa förändringar gjordes i 

originalet för att passa syftet och strukturella målgruppen. Se bilaga 3. 

4.3.3 Utvärderingar 
Det utformades utvärderingar för att mäta upplevelsen av försäkringsmedicinska utbildningar och 

workshops. Se bilaga 4 och5. 

4.3.4 Via kartläggningsdata 
Utifrån uppgifter i genomförd kartläggning kan resultatet för individer följas.  

 

5. Genomförande 

5.1 Strukturella insatser 
Störst fokus lades på de strukturella insatserna för att ordentlig lägga grunden för arbetet med 

individerna så att förutsättningar skulle finnas. 

5.1.1 Information 
Uppdraget bestod även att sprida information om målgruppen och kännedom om gruppens 

utsatthet. Att både vara sjuk och osynlig ger inte bra förutsättningar för att få stöd och hjälp. Vid en 

workshop där det pratades om vad vi gör; Att vi uppmärksammar målgruppen. Det ger en grund att 

arbeta vidare med. 

Insatsen presenterades hos samtliga parter under våren 2018 förutom inom Hälso- och sjukvården 

där presentationerna påbörjades under hösten 2018 där Närpsykiatrin blev först ut. Det var endast 

vid en hälsocentral där det var svårt att få möjlighet till presentation av insatsen på grund av 

personalomsättning. Insatsen presenterades endast för psykosociala teamet hösten 2019. Vilken 

personal som deltog såg olika ut mellan hälsocentralen också beroende på tillgång till läkare.  

Vid insatsens start hade inte alla hälsocentraler en rehabiliteringskoordinator. De tillsattes efter som 

och byttes även på några av hälsocentralerna. För att ge rehabiliteringskoordinatorerna den 

nyckelroll som insatsen avsåg, var det viktigt att dem hade mer kunskap och information om 

insatsen. Rehabiliteringskoordinatorerna fick då en egen presentation.  

Socialtjänsten fick löpande information på ”fredagsmöten” AF och FK fick information i början av 

insatsen. FK fick även ytterligare en information när processkartan började ta form.  
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5.1.1.1 Informationsmaterial 

Det utformades broschyrer, en för deltagare och en för personal hos parterna för att sprida 

information och för att fungera som påminnelse om målgruppen och insatsen. Se bilaga 6 och 7. 

Ett utförligt Power Point material togs även fram för att kunna anpassas till åhörarna. 

5.1.1.2 Spridning  

Processledaren informerade om På rätt väg vid Samordningsförbundets projektinformationsdag i 

mars 2018 tillsammans med övriga pågående eller avslutade insatser/projekt i Luleå kommun.  

Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö bjöd in samtliga samordningsförbund inom 

Norrlandsnätverket till en konferens om samverkan för SGI-0 placerade. Luleå fick möjligheten att 

berätta om varför valet föll att arbeta med målgruppen och hur processen utformades.  

SKL anordnade en konferens med temat att minska långvariga biståndsberoendet i februari 2019. 

Luleå kommun deltog som föredragande och ”På rätt väg” fick möjlighet att vara en del av den 

presentationen. 

5.1.2 Aktiviteter för att utveckla samverkan 

5.1.2.1 Hälso- och sjukvården 

Processledaren träffade verksamhetscheferna inom primärvården våren 2018 för att informera om 

insatsen och tydliggöra vilka önskemål som fanns gentemot vården för att underlätta arbetet. 

Målgruppen är våra gemensamma kunder och både vården och kommunen.   

Rehabiliteringskoordinatorerna var soc kontaktväg till hälsocentralerna. De var även viktiga utifrån 

perspektivet att alla hälsocentraler inte hade tillgång till fasta läkare och fungerade därmed som 

informationsbärare till läkarna kring målgruppen. För att ge koordinatorerna extra kunskap om 

metoden bjöd Samordningsförbundet in till lunchmöte. Syftet med lunchmötena var att förbättra 

samverkan, sprida kunskap om På rätt väg och få en dialog kring samarbetet. Lunchmötet hölls vid 

tre tillfällen. Det är planerat att fortsätta en gång per termin med olika teman.  

Processledaren träffade regelbundet samverkansansvarig inom Region Norrbotten som även är 

ansvarig för rehabiliteringskoordinatorerna.  

5.1.2.2 Försäkringskassan 

För att få mer kunskap om FK:s uppdrag och verksamhet hade processledaren behov av att 

auskultera. Det var dock inte möjligt i och med att det då skulle behövas samtycken från varje enskild 

individ som hade aktuellt ärende på FK. Processledaren bokade möten med cheferna för att få mer 

kunskap. Samordningsansvariga inom FK var också behjälplig med information.  

5.1.2.3 Socialtjänsten 

Processledaren träffade regelbundet soc samordnare för att få kännedom om verksamheten samt 

medverkade på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Se även 5.2.2 Fredagsmöten på 

socialtjänsten.  

5.1.2.4 AMA 

Processledaren träffade personal och chef för att förstå AMA:s verksamhet och uppdrag.  

5.1.2.5 Befintlig samverkan AMA och Socialtjänsten 

Ett samverkans forum mellan AMA och socialtjänsten fanns när insatsen startade. Mötena handlade 

till stor del om att informera om vilket arbete som pågick inom respektive part. Det fanns även en 

dialog hur samarbetet skulle utökas.  
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Man arbetade med ett utkast till en överenskommelse kring samarbetet. Sjukskrivna var exkluderade 

i samarbetet i de första versionerna. I den slutgiltiga omfattades även sjukskrivna med anledning av 

insatsen och samarbetet mellan parterna.   

5.1.2.6 Sociala företag 

Sociala företag kan vara ett första steg för en individ att komma ut i arbetsträning. Ett sammanhang 

där individen kan känna sig välkommen, trygg, sedd, delaktig och komma i ett socialt sammanhang. 

De förekom flera möten med sociala företag för att öppna vägen för individer. Deltagare i insatsen 

hade möjlighet genom AF att komma till sociala företag.                        

Processledare deltog även i arbetsgruppen för arbetsintegrerade sociala företag. Arbetsgruppens 

uppgift var att arbeta med inventering, analys och förslag till stödjande insatser och strukturer för att 

befintliga arbetsintegrerade sociala företag och förhoppningsvis nya ska kunna fortleva, utvecklas 

och bli starka.                                                                                                                                                      

5.1.2.7 Workshop  

Det genomfördes flera workshop med olika deltagande parter. Syftet var detsamma; att förbättra 

och underlätta samverkan genom att lära sig mer om varandra, få förståelse för varandras situation, 

problem och lösningar. Samverkan var också ett ämne som föredrogs, begreppet, tankarna och 

handlingarna utifrån att det pratas mycket om samverkan men sällan om hur man gör.   

 Workshopen handlade om samverkan; att få kunskap kring ekonomiskt bistånd och 

sjukförsäkringen. Detta i ett led att skapa förståelse för uppdrag, möjligheter och begränsningar.  

En utmaning var att hitta gemensamma datum som passade både för FK och Soc för att få till 

workshops.  

5.1.2.8 Samverkan med Falkenberg 

Falkenberg var sist ut i Halland att införa arbetet med nollklassade. Genom telefonsamtal, e-post 

korrespondens och Skype möten fick insatsen i Luleå ta del av goda råd från Falkenberg. 

Socialsekreterarna i Luleå deltog i ett Skype möte med Falkenberg för att få ta del av erfarenheter. 

När Falkenberg utformade sin arbetsmetod följdes inte resultatet i antal klienter som fick ta del av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Det viktigaste är att lära sig metoden. Att börja en ett till två klienter 

och när man var igång fortsätta med nya klienter. Socialsekreteraren i Falkenberg betonade vikten av 

att inte börja med de som varit sjuk så länge, börja med “lätta” där det blir enklare att komma till ett 

positivt resultat. Falkenberg betonade vikten av att bygga relationen till klienten och läsa läkarintyget 

tillsammans och att säkerställa att det fanns en behandlingsplan från hälso- och sjukvården.  

Kontaktpersonerna på socialtjänsten var också den som drev processen och önskade att de skulle 

börja jobba med målgruppen. Falkenberg hade möjlighet att först ”jobba undan” svåra ärenden 

innan de tog itu med nollklassade.  Det tog flera år att riktigt implementera metodiken men nu när 

den är igång är det ingen som vill tillbaka och sluta jobba med målgruppen.  

En viktig fråga för soc att få svar på var vad som händer om klienter tackar nej. Skulle de få avslag på 

sin ansökan om försörjningsstöd? I och med att klienten är sjukskriven av läkare så kan socialtjänsten 

inte tvinga någon till aktivitet. Det är upp till socialsekreteraren att motivera och åter igen motivera 

tills klienten är redo att påbörja arbetslivsinriktade rehabilitering. Falkenberg hade ett ärende där de 

hade gett avslag och det var ett tydligt ärende där klienten inte medverkade i sin egen medicinska 

rehabilitering för att åter kunna bli frisk och stå till arbetsmarknadens förfogande.  
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5.1.3 Kompetensutvecklingsinsatser 

5.1.3.1 Försäkringsmedicinska utbildningar 

De försäkringsmedicinska utbildningarna hade som mål att ge en fördjupad kunskap om 

försäkringsmedicin, samordnad rehabilitering och hur samverkan med Försäkringskassan (och andra 

parter) kan bedrivas så att nollplacerade individer får likvärdig tillgång till samordning och 

rehabilitering som andra sjukskrivna individer.  

Inom ramen för insatsen hade vi tre tillfällen med försäkringsmedicinska utbildningar. Vi hade en 

försäkringsmedicinsk rådgivare från Försäkringskassan som berättade om försäkringsmedicin och det 

försäkringsmedicinska beslutsstödet.  

1. Det var viktigt i början att tydliggöra vad DFA kedjan står för (diagnos, funktionsnedsättning 

och aktivitetsbegränsning) samt hur man läser och tolkar intygen. På grund av 

omständigheter blev fokus den första utbildningen inom olika fysiska sjukdomar. 

Samordnaren på försörjningsstöd hade avidentifierat ett tiotal läkarintyg som det fanns 

möjlighet att ha dialog kring. Se bilaga 4 och 4 A för utvärdering och resultat av 

utvärderingen.  

2. Den andra utbildningen hade fokus psykisk ohälsa men på grund av den 

försäkringsmedicinska rådgivaren så gavs ingen beskrivning av olika psykiska sjukdomar utan 

endast en dialog kring läkarintyg. Socialsekreterarna hade utrymme att ta upp egna 

avidentifierade läkarintyg för att få stöd i hur de kan gå framåt med klienten. Se bilaga 4B för 

resultat av utvärderingen. 

För att säkerställa att socialsekreterarna fick tillräckligt med kunskap kring psykisk ohälsa ordnades 

en föreläsning av en metodutvecklare inom LSS som berättade grundläggande om de vanligaste 

psykiska diagnoserna, konsekvenser i vardagen och vika svårigheter det kan bli i mötet med 

socialtjänsten.   

3. Den tredje försäkringsmedicinska utbildningen lade vi upp på annorlunda sätt. Biträdande 

enhetschef vid psykiatrin bjöds in för att kunna berätta om psykisk ohälsa samt svara på 

frågor om psykiatrin. Enhetschefen och den försäkringsmedicinska rådgivaren höll i var sin 

dialog med grupperna. Se bilaga 4C för resultat av utvärderingen.  

5.1.3.2 Introduktion i arbetslivsinriktad rehabilitering och Arbetsförmedlingens tjänster 

Under insatsens gång blev det tydligt att behov fanns av en grundläggande introduktion i 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Personal på Arbetsförmedlingen vidtalades för att hålla i 

utbildningen; en arbetsförmedlare, en arbetsterapeut och en arbetspsykolog. Introduktionen 

behandlade frågor kring vad arbetslivsinriktad rehabilitering är, viktiga faktorer för arbetsåtergång 

och olika perspektiv på arbetsförmåga. AF:s process för arbetslivsinriktad rehabilitering tydliggjordes. 

Det fanns utrymme för dialog och frågor.  

5.1.4 Stödjande dokument 

5.1.4.1 Överenskommelsen 

I oktober 2018 skrev områdeschefen för FK och verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen 

under en Överenskommelse som tydliggör uppdrag och åtaganden för respektive part vad gäller 

samarbetet för målgruppen. Se bilaga 8. Överenskommelsens syfte är att säkerställa att 

viljeinriktningen från SKL efterlevs och att det finns en kontinuitet i arbetet.  

Överenskommelsen följandes upp utifrån kriterierna: (Se 6.1 för resultat)  

- Myndighetens fortsatta intension att vilja förnya en Överenskommelse.  

- Åtaganden som ligger på respektive part. 
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- Resultat av genomförda aktiviteter (Workshop och försäkringsmedicinska utbildningar). 

I september 2019 påbörjades arbete för att undersöka förutsättningar för en förnyad 

Överenskommelse. Vid en workshop framkom behovet av att ha med även vården i 

Överenskommelsen. Det finns ett bra samarbete med vården och rehabiliteringskoordinatorerna 

men vårdens vilja att arbeta med dessa personer bör lyftas upp samt att säkerställa kvalitén på 

läkarintygen. På grund av chefsbyte var det inte genomförbart att inkludera hälso- och sjukvården i 

Överenskommelsen inom insatstiden. 

5.1.4.2 Processkarta 

För att tydliggöra klintens väg i processen upprättades en processkarta. Den togs fram genom 

intervjuer med respektive part; FK, AF och Socialtjänsten samt genom att analysera klientens process 

för att komma i arbete. Processkartan kompletterades med en förklarande text. Se bilaga 9 och 10. 

Syftet med en processkarta var att skapa förutsägbarhet om vad som händer i processen för 

individen för att tydliggöra vilken aktör som ansvarar för de olika delarna. I och med att kunskapen i 

arbetslivsinriktad rehabilitering var olika hos personalen på socialtjänsten, var tanken att den skulle 

kunna visualisera hur det kan se ut för att komma närmare arbete, utbildning eller rätt stöd utifrån 

behov. Processkartan beskriver schematiskt ”hela” den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för 

individerna i målgruppen, inte bara processen med FK och samordnad rehabilitering för att illustrera 

andra samverkansytor.  

Processkartan ska vara ett levande dokument som ska vara möjligt att justera utifrån förändringar i 

verksamheterna. Under insatstidens gång gjordes flera ändringar och förtydligande utifrån förslag 

från personal och styrgrupp.  

Att arbeta med målgruppen innebar en stor förändring för socialsekreterarna vad gäller 

förhållningssättet. Att lämna den passiva eller egentligen ingen planering för nollklassade till att gå 

till motiverande och drivande insatser där socialsekreteraren läser läkarintyget och tar ställning till 

hur det kan vara lämpligt att gå vidare istället för att vänta på att individen ska bli friskare. 

Sjukskrivningarna blev långa och kännedomen om klientens möjligheter, förmåga och behov var låg.  

5.1.4.3 Blanketter 

Halmstad och Laholm hade tagit fram flera blanketter. Vid kontakt med Falkenberg hänvisades ofta 

till blanketten ”Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårighet att delta i aktivitet” Falkenberg 

hade stor användning av blanketten. Blanketten omarbetades för att passa Luleå. Skillnader i 

målgrupp (alla i Luleå var sjukskrivna av läkare jämfört med Falkenberg) medförde att blanketten 

blev ganska annorlunda. Blanketten gick flera varv på remiss i Hälso- och sjukvården där flera läkare 

från primärvård och psykiatri fick uttala sig om den. Även samordningsansvarig inom Region och 

verksamhetschefer var delaktiga. Blanketten beslutades av styrgruppen. Blanketten som är 

framtagen i Luleå ”Fråga från socialtjänsten till behandlande läkare/vårdgivare angående möjligheter 

att delta i aktivet” Se bilaga 11. 

Den är tänkt att användas som ett komplement när läkarintyget inte är tillräckligt informativt eller 

när det finns ytterligare frågor. Den är ställd både till läkare och rehabiliteringskoordinator i och med 

att bemanningen av läkare är olika vid hälsocentralerna i Luleå. Informationen ska användas för att 

kunna påbörja en planering, att komma vidare i rehabiliteringen. Det är klienten/patienten som tar 

med blanketten från socialtjänsten till vården och sedan tillbaka till soc. På det viset undviker man att 

det behövs samtycke.  

Under våren 2019 blev enhetschefen för försörjningsstöd kontaktad av en försäkringsmedicinsk 

rådgivare som arbetade åt Regionen. Den försäkringsmedicinska rådgivaren önskade medverkan till 
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att utforma ett speciellt läkarintyg som skulle användas för dem som behöver sjukintyget för att 

lämna vidare till socialtjänsten, det vill säga målgruppen för denna insats. Behovet hade uppstått i 

och med att sjukvården är mycket belastad och frågan hade tagits upp på ett nätverksmöte för 

rehabiliteringskoordinatorerna i länet. Försäkringsmedicinska rådgivaren önskade hjälp från någon 

socialsekreterare för att utforma en mall som kunde användas istället för läkarintyg. Processledaren 

och samordnaren från socialtjänsten deltog i möten, men var kritiska till att använda en blankett 

istället för ett läkarintyg i och med att det är inte klart vilka konsekvenser som kan drabba individen. 

Det kan vara att individen inte får möjlighet till samordnad rehabilitering av FK. Vad händer om 

individen behöver ansöka om aktivitets- eller sjukersättning? Hur vet vården att personen inte har 

SGI? Hur kan det ses utifrån ett jämlikhetsperspektiv – det kan öka skillnaderna mellan medborgarna 

ytterligare? 

Det blev en bra dialog och resulterade till att hela länet gavs tillgång till blanketten ”fråga från 

socialtjänsten till behandlande läkare/vårdgivare angående möjligheter att delta i aktivitet” 

Följande dokument utformades också i insatsen: 

• Samtycke för att dela information. Se bilaga 12 

• Rutiner för hantering av samtyckesblanketen vid På rätt väg. Se bilaga 13. 

• Hur presentera på rätt väg för deltagare. Se bilaga 14. 

• Kontaktlistor Socialtjänsten, FK, AF, NLL och AMA. 

Den befintliga blanketten för ansökan om samordnad rehabilitering (fk7432) beslutades att användas 

när det fanns behov av samordnad rehabilitering.  

5.1.5 Implementering 
Ett mål var att metoden skulle implementeras i befintlig verksamhet och därför lades arbetet ut på 

samtliga socialsekreterare. Luleå kommuns försörjningsstöd är indelat i två grupper; 

utredningsgruppen (UG) och långtidsarbetslösa/arbetshindrande (LARB/ARB). De två grupperna 

arbetar på olika sätt. UG tar emot nybesök och handlägger ärenden och fattar beslut. Det finns 

väldigt lite tid till samverkan. LARB/ARB arbetar med samverkan och i processer. LARB/ARB hade 

mycket lättare att ta till sig arbetet med nollklassade i och med att det inte skilde sig direkt från 

övriga processer de hade med klienter. För UG var metoden något nytt, de hade svårt att berätta om 

stödet som klienterna kunde få och. Det tog tid innan socialsekreterare i UG kom igång med en klient 

för att lära sig metoden. I och med att det fanns risk att insatsen inte skulle kunna färdigställas av 

processledaren, tillsattes en kontaktperson på socialtjänsten som bland annat fick i uppdrag att öka 

antalet klienter som fick en aktiv planering. Kontaktpersonen bokade tider där kollegor hade 

möjlighet att skriva upp sig och en klient.  

Tidigt betonades vikten att alla skulle starta ett ärende. Men av olika anledningar tog det tid innan 

det hände.  

Insatsen räknas som implementerad när: 

- Kunskap om arbetsmetoden för sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst som uppbär 

försörjningsstöd finns och är tillgänglig för berörda parter.  

- Socialsekreterare inom Försörjningsstöd känner sig förtrogna med arbetsmetoden, eller har 

kunskap om hur man tar reda på det.  

- Det finns regelbundna aktiviteter som främjar samverkan 

- Det finns kontinuerlig kompetensutveckling 

- Det finns rutiner för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering av arbetsmetoden. 
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Se bilaga 15 för implementeringsplan.  

5.2 Insatser i individarbetet 

5.2.1 Individarbetet 
Arbetet med individerna startade i oktober 2018. Den andra workshopen (11–12 oktober 2018) 

användes som en språngbräda för att komma igång med klientarbetet. Socialsekreterarna fick i 

uppdrag att till workshopen ta med avidentifierade läkarintyg där helst de fanns ett samtycke att 

häva sekretessen (utöver sitt syfte att häva sekretessen mellan myndigheter användes det även för 

att visa att klienten hade tackat ja att delta i insatsen).  

5.2.2.Fredagsmöten på socialtjänsten 
I januari 2019 satt processledaren fysiskt på plats på socialtjänsten varje fredag för att stödja 

socialsekreterarna i arbetet med nollklassade. Varannan fredag hölls möten med utredningsgruppen 

och var fjärde fredag med Larb/arb. Mötet beslutade att ha en öppen dagordning för att kunna ta 

upp aktuella frågor. Det fanns möjlighet att prata klienter, att konkretisera hur processen kan se ut 

och hur man går vidare. Det var även ett forum för processledaren att för ut information.  

Mycket av tiden användes till att prata om förhållningssättet, att vi hjälper klienterna i deras 

rehabilitering till arbete eller utbildning. Vi ifrågasätter inte läkarens bedömning eller individens 

sjukdom. Vi frågar vad kan du göra?  

Socialsekreterarna påtalade kontinuerligt att det var svårt att hitta tid att arbeta med nolklassade.  

Fredagsmötena användes också till att bjuda in gäster; samverkansansvarig på Försäkringskassan och 

biträdande enhetschef inom psykiatrin.  

5.3.Styrning, kommunikation och rapportering 
Det genomfördes styrgruppsmöten ungefär en gång per månad (förutom sommar och jul) där 

processledaren rapporterade hur arbetet fortskred. I mars 2018 hölls en workshop i styrgruppen för 

att fokusera kring syfte, mål, effekter med mera för att få stöd i utformandet av insatsplanen.  

Det planerades att processledaren skulle medverka i socialtjänstens arbetsplatsträffar en gång per 

månad. I och med socialtjänstens behov av att prata om “sina” frågor var det inte längre ett forum 

från oktober 2018 för information och utbyte av erfarenheter. Det uppstod ett glapp i 

kommunikationen och därmed beslöts att processledaren skulle sitta placerad fysiskt på 

socialtjänsten varje fredag för att underlätta kommunikationen. 

5.4 Jämställdhetsperspektiv i insatsen 
För att få stöd i jämställdhetsperspektivet fördes en dialog med jämställdhetsutvecklare på 

Länsstyrelsen i Norrbotten. Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter 

att forma sina egna liv och samhället. Som myndigheter och kommuner är det viktigt att jämställdhet 

finns med i det dagliga arbetet där beslut fattas och resurser fördelas.  

5.5 Glapp/svårigheter 
SKL skickade ett mail med frågeställningar om nollklassade att besvara i april 2019. Mottagaren var 

den offentliga utredningen om sjukförsäkringen. Utredningen behövde kunskaper kring nollklassade 

och deras utsatthet. Svaret gav en bra lägesrapport för insatsen. Det är processledarens bedömning, 

inte respektive myndighets egen bedömning.  
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Utmaningar:  

Socialtjänsten Hälso- och sjukvården Försäkringskassan Arbetsförmedlingen 

• Hitta lämpliga 
ärenden 

• Jobba med 
inställningen till 
sjuka 

• Samarbete med 
AMA 

• Kompetenspåfyllande 
för att jobba med 
nollklassade 

• Kvalité på 
läkarintygen 

• Sjukskrivning för att 
få rehabilitering 

• Nollklassade ej 
prioriterade 

• Svårt hitta ärenden 

• Samverkan på lika 
villkor 

• Nollklassade ses stå 
långt ifrån 
arbetsmarknaden 

• Svårt med insatser 
som passar 
målgruppen 

• Vad kommer finnas 
kvar…  

Tabell 1. Processledarens bedömning av utmaningar hos respektive part.  

Se bilaga 16 för svaret till SKL. 

De olika parternas uppdrag och mål skiljer sig åt. Det blev tydligt under insatsens gång. FK:s målgrupp 

är begränsad jämfört med soc. Samordning är avsedd för individer med nedsatt arbetsförmåga på 

grund av sjukdom samt behovet av samordning av rehabilitering eftersom det finns ett behov av 

insatser från flera parter. Soc rehabiliterar även till att bli friskare och må bättre även om individen 

inte blir arbetsför.  

 

6. Resultat 

6.1 Utvärdering av överenskommelsen 
Styrgruppen valde att utvärdera överenskommelsen för att ta ställning till förnyad/framtida 

överenskommelse. Utvärderingen baserades på  

• Resultat från utvärderingen av de försäkringsmedicinska utbildningarna 

• Resultat från utvärderingen av workshop 

• Parternas egna bedömning av sina åtaganden.  

Vad gällde upplevelsen och användningen av de tre försäkringsmedicinska utbildningarna så 

upplevde en övervägande del av socialsekreterarna att utbildningen var lärorik och att de kommer 

att ha användning av den.  

 

Diagram 1. Socialsekreterarnas skattning av de försäkringsmedicinska utbildningarna avseende om 

den var lärorik.  
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FM utb. 1 (feb-18)
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Diagram 2. Socialsekreterarnas skattning av om de kommer att ha användning av innehållet i den 

försäkringsmedicinska utbildningen.  

Vad gäller personalens upplevelse av nyttan av workshopen är resultatet inte lika entydigt. Det 

deltog olika parter med olika yrkesroller. En slutsats är att det var svårare att hitta ett program i en 

workshop som skulle tilltala flera olika yrkeskategorier. Analysen från styrgruppen baserar sig enbart 

från resultatet från de två första workshops.  

 

Diagram 3. Upplevd nytta av workshopens innehåll för arbetet med sjukskrivna utan SGI.  

 

Diagram 4. Upplevd förståelse för samarbetspartners.  
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Förståelsen för samarbetspartnern ökade.  

 

Skattning av engagemang utifrån åtaganden i överenskommelsen:   

Socialtjänsten  

1. Träffa klienter regelbundet och motivera. 

Inte i den omfattning vi önskat på grund av tidsbrist. Genom att följa och fråga efter hur arbetet med 
målgruppen går, uppmuntrar det personalen till mer regelbundna möten.  

2. Stödja processen  

Upplever att de stödjer processen genom att utse kontaktpersoner och att processledaren fått 

tillträde till möten för att komma ut med information samt att processledaren fått anordna möten 

vid behov. Socialtjänsten har deltagit med så gott som samtlig personal vid försäkringsmedicinska 

utbildningar och workshop. Åter igen en resursfråga.  

3. Aktiva planeringar för klienter 

Inte hunnit träffa alla klienter och därmed inte upprättat aktiva planeringar för alla.  

4. Genomföra social och arbetslivsinriktad rehabilitering 

Det genomförs sociala och arbetslivsinriktad rehabilitering.  

5. Initiera ärenden till FK  

Kontakt är tagen med FK i flera individärenden. Fler kontakter hade behövts tas med FK.  

6. Förutsättningar att jobba med målgruppen. 

Vad gäller förutsättningar att jobba med målgruppen är det en organisationsfråga och en prioritets 

fråga. Det finns vissa uppgifter som är lagstyrda och de måste utföras kontinuerligt enligt 

Socialtjänstlagen, SoL. Det tillkommer även sjukfrånvaro samt annat som påverkar arbetsmängd och 

därmed vilka prioriteringar som måste göras. Att efterfråga antal aktiva planeringar i målgruppen vid 

uppföljningar av personalens arbete, kan medföra ökat antal aktiva planeringar.  

7.  Utse kontaktperson 

Kontaktperson är utsedd samt även tilldelad tid att arbeta med insatsen.  

 

Försäkringskassan:  

8. Samordna rehabiliteringen  

Att arbetar med samordnad rehabilitering är ett av FK:s uppdrag. Det är genomfört en omfördelning 

av arbetsuppgifter vilket innebär att samtliga försäkringsutredare ska arbeta med att samordna 

rehabilitering.  

9. Stödja processen  

Upplever att de stödjer processen. I början var processen otydlig och FK hade svårt att se vad 

socialtjänsten skulle utföra. Processkartan är tydlig. FK upplever att möten som de medverkat i varit 

bra möten.  

10. Ansvarar för FM utbildning och Workshop  

Ansvarade för utbildningar och workshops.  

11. Tillsammans med Regionen bredda synen på behov och möjligheter hos målgrupp på 

socialtjänsten  
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Det är ett långsiktigt arbete att bredda synen på målgruppen. Det görs kontinuerligt bland annat 

genom medverkan i ST och AT läkarnas försäkringsmedicinska utbildningar och vid läkardialoger.  FK 

påtalar vikten att ha arbetslinjen i fokus även för denna målgrupp.  

12. Utse kontaktperson  

Kontaktperson är utsedd.  

6.2 Uppföljning av anställda via indikatorpaketet 
Indikatorer kan användas för att följa upp mål alternativt för att ge ökad förståelse. Vissa frågor är 

ändrade från ursprungsfrågan och kan därmed inte rapporteras in till NNS.  

Enkäten genomfördes vid tre tillfällen på soc och en gång för personalen på FK (sista stapeln i 

följande diagram). För att få ett utgångsläge på soc genomfördes enkäten i mars 2018 och sedan i 

januari och mars 2019 (för få enkäter inkom i januari när utdelningen gjordes genom e-post. 

Styrgruppen beslöt att det skulle göras komplettering) samt i oktober 2019. Vid sista tillfället lades 

det in tre tilläggsfrågor.  

Det är olika antal som svarat på enkäten vid de tre tillfällena. Vid de två första tillfällena deltog inte 

handläggarna inom försörjningsstödet, men de deltog vid det sista – därav ett högre deltagande samt 

även ett partiellt bortfall. Bortfallet kan vara handläggarna i och med att de inte jobbar med metoden 

och kan ha svårt att ha en uppfattning om frågorna. Det partiellt bortfall redovisas i respektive fråga. 

Det medför att resultatet är svårtolkat.  

 

Diagram 5. Avsätter du tillräckligt med tid för att kunna sätta dig in/arbeta med stödet (På rätt väg)? 

Det avsätts inte tillräckligt med tid, bara ungefär en fjärdedel av personalen avsätter ofta eller för det 

mesta tillräckligt med tid för att kunna sätta sig in i På rätt väg. Det visar sig i utfallet av antalet 

ärenden som har en aktiv planering. Det skulle ha kunnat vara fler. Avsatt tid för att arbeta med 

stödet ökade under insatstiden vilket är positivt. 

Vad gäller FK uttalades det kommentarer att många inte haft något ärende. Vad som också bedöms 

påverkar resultatet i enkäten är att hälften av försäkringsutredarna nyligen fick i uppdrag att arbeta 

med samordnad rehabilitering som de tidigare inte haft. De är i intern utbildning för att lära sig detta. 

Den slutsatsen kan dras för samtliga frågor. 
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Diagram 6. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 

Det syns en försiktig utveckling av att socialsekreterarna upplever att andra myndigheter lyssnar på 

dem. Det stora bortfallen kan bero på att flera socialsekreterare (och handläggare) inte har kontakt i 

stor uträckning med andra myndigheter för att kunna bilda sig en uppfattning i frågan. FK upplever 

dock till stor del att andra myndigheter inte lyssnar på dem.  

Det partiella bortfallet för soc vid andra och tredje mätningen gör resultatet svårtolkat. Slutsatsen är 

att tillit och respekt, som är en grundläggande faktor för bra samverkan, behöver ökas mellan 

parterna. Om fler socialsekreterare hade använt metoden och lärt sig spelregler, i kontakten med 

andra parter lärt sig mer om dem, kanske upplevelsen att bli lyssnad till hade ökat.  

 

 

Diagram 7. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? 

Utveckling går åt rätt håll för soc; från över hälften som aldrig upplever att samverkansparten vet vad 

som socialsekreterarna kan tillföra. Ungefär 50 procent av socialsekreterarna upplevde ibland eller 

ofta att andra vet vad de kan tillföra (oktober 2019). 
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Diagram 8. Vet du hur du ska arbeta med målgruppen efter att detta stöd upphör? 

Det finns fortfarande implementering kvar att göra i och med att drygt 30 procent av 

socialsekreterarna inte vet hur de ska jobba med insatsen. Bortfallet kan vara handläggarna som inte 

är avsedda att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering.  

FK behöver också fortsatt stöd.  

 

Diagram 9. Tas erfarenheter, kunskap och synpunkter från deltagen systematiskt tillvara?  

Åter igen svårtolkat på grund av partiella bortfallet. Slutsats kan dras från första tillfället jämfört de 

två följande. Upplevelsen hos soc är att de blivit bättre på att tillvarata deltagarnas synpunkter. 

Insatsen genomförde två mätningar av deltagens upplevelser. Den första hade för få deltagare för att 

registreras. Svårt att se vad de baseras sina svar på när det gäller att systematiskt få deltagares 

erfarenheter och önskemål för att kunna utforma arbetet på ett bra sätt.  
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Diagram 10. Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för 

deltagarna?  

Resultatet visar en försiktig trend att upplevelsen av rutiner ökar för socialsekreterarna. Desto mer 

man använder metoden, ju bättre blir man på att se alternativa lösningar och använda andra resurser 

från samhället.  

 

 

Diagram 11. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan 

inblandade aktörer? 

Resultatet visar tydligt på att upplevelsen att det finns strukturer på soc för samverkan, ökade under 

insatstiden. Hos FK är det en mycket lite del som upplever att det inte finns strukturer. Slutsatsen är 

att insatsen lyckats med att skapa strukturer.  
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Diagram 12. Omfattas det synsätt ni har ångande människors resurser och möjligheter av alla i den 

samordnade insatsen? 

Det kan anas en positiv utveckling vad gäller upplevelsen av gemensamt synsätt på människors 

resurser och möjligheter (soc). Ökad kännedom om olika myndigheters möjligheter och 

begränsningar medför att det är lättare att tänka sektorsövergripande, att ha ett helhetsperspektiv. 

Det kan i sig också medföra att individen är i centrum och inte myndigheten och den egna 

yrkesrollen. Vad gäller försäkringsutredarna så upplever hälften att de inte alls är samma synsätt, 

medan andra delen delvis eller mer.  

 

 

 

Diagram 13. Upplevelsen hos socialsekreterarna att vid samverkan att det är deltagarens behov som 

är i centrum.  

Resultatet visar också en positiv utveckling över tid vad gäller upplevelsen att individen är i centrum 

(soc).  

6.3 Resultat från SUS 

Målet för antalet deltagare i insatsen med en aktiv planering sattes till 70 procent av antalet som 

hade ett öppet ärende på soc. och var sjukskriven.  Antalet sjukskrivna varierade under insatstiden 

mellan ca 120–160 individer. Målet var en uppskattning på ett antagande om ett rimligt antal som 

socialsekreterarna mäktade med att jobba med. Det visade sig ganska snabbt att målet var för högt 
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ställt samt att det var svårt att förhålla sig till procent i och med att antalet varierade från månad till 

månad. Efter revideringen sattes målet på antal individer med en aktiv planering till 40 personer. 

 

 Kön    

 Kvinna Man Anonyma Totalt 

Tid i insats 
(månader) 

    

1  1  1 

2 3 2  5 

5 1   1 

6 2   2 

7 2   2 

8 1   1 

10 1   1 

12 3 2  5 

14  1  1 

Totalt 13 6 7 26 

Tabell 2. Tid i insats för kvinnor respektive män. Anonyma deltagare redovisas inte när de påbörjade 

insatsen.  

Kartläggningen visade på att i januari 2018 var fördelningen hälften män och kvinnor. Det är mer än 

dubbelt så många kvinnor som fått hjälp att komma till arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 

statistiken från SUS. Den relativt höga andelen med anonyma deltagare, vilket inte är vanligt i 

Samordningsförbundets övriga verksamheter, kan visa på annan fördelning, men den är inte känd. 

Den höga andelen anonyma deltagare kan bero på att socialsekreterarna hade svårt att förklara 

syftet med samtycket för registreringen i SUS.  

 Kön   

 Kvinna Man Totalt 

Tid i offentlig försörjning    

Upp till 2 år 2 2 4 

Upp till 3 år 3  3 

Upp till 4 år 1 1 2 

Upp till 5 år 1  1 

Upp till 7 år  1 1 

Upp till 8 år  1 1 

Upp till 9 år 2  2 

Mer än 9 år 4 1 5 

Totalt 13 6 19 

Tabell 3. Tid i offentlig försörjning fördelat på kön.  

Med offentlig försörjning menas att individen inte försörjt sig själv genom arbete utan fått ersättning 

från a-kassan, AF eller FK eller får försörjningsstöd från kommunen. Socialstyrelsen definierar 

långvarigt biståndsberoende som hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd minst tio månader under 

ett kalenderår. Samtliga individer tillhör den kategorin. Det uppmuntrades att arbeta med klienter 

som hade kortare sjukskrivning. Statistiken visar att socialsekreterarna valde att arbeta med individer 

med lång frånvaro från arbetsmarknaden. Det kan bero på att det är larb/arb som arbetat med 

deltagarna. Larb/arb gruppen tilldelas ärenden som varit aktuella under en längre tid, därav 

resultatet med lång tid i offentlig försörjning.  
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Tid i insats visade sig ha effekt på utskrivningsorsak. De med längst tid i insatsen (12–14 månader) 

skrevs ut till lönearbete och annan offentlig försörjning. Medan övriga fortsatte rehabilitering med 

ersättning från försörjningsstöd, förutom en deltagare som inte längre kunde delta på grund av 

sjukdom.  

 Avsluts-
anledning 

   

 Utskrivning Utskrivning 
pga 

sjukdom 

Utskrivning-
Fortsatt 

rehabilitering 

Totalt 

Resultat     

Aktuell AF 1 1 17 19 

Osubventionerat 
arbete 

1   1 

Totalt 2 1 17 20 

Tabell 4. Avslutsanledning. En deltagare får ersättning från två myndigheter därav antalet 20 (istället 

för 19).  

Samtliga deltagare registrerades ut från SUS den 1 november. De flesta hade ett fortsatt behov av 

rehabilitering. En person gick till osubventionerat arbete, en det förstärkta samarbete AF/FK (via 

samordnad rehabilitering) och en var för sjuk för att delta. De övriga hade fortsatt behov av 

försörjningsstöd samt var även i fortsatt rehabilitering (varav en som komplement till aktivitetsstöd). 

 

Försörjning efter Utskrivning Utskrivning pga 
sjukdom 

Utskrivning – 
Fortsatt 

rehabilitering 

Totalt 

Aktivitetsstöd 1   1 

Försörjningsstöd 1 1 16 18 

Annan offentlig 
försörjning 

  1 1 

Ingen offentlig 
försörjning 

1   1 

Totalt 3 1 17 21 

Tabell 5. Försörjning efter avslutad insats. Observera att en deltagare kan ha flera olika 

försörjningskällor. Totalsumman av antalet försörjningar är därmed högre än antalet deltagare.  

Det flesta fortsätter med försörjningsstöd vilket var väntat. Det är ett gott resultat att de flesta 

fortsätter med sin rehabilitering. Annan offentlig försörjning kan vara etableringsersättning.  

6.4 Resultat från kartläggningsdata 
För att följa vad som hänt med de 127 individer som ingick i kartläggningen genomlystes samtliga 

ärenden igen. Uppgifterna som kartlades i oktober var 

• Ansöker om försörjningsstöd, om nej – varför inte 

• Deltar i På rätt väg 

• Fortfarande sjukskriven och iså fall i vilken omfattning 

• Om det finns en planering. 

• Om individen fått ta del av samordnad rehabilitering 

• Individer som fått insatser från soc utan att vara registrerade i SUS.  

Ett urval av resultatet; 
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• 31 procent av den ursprungliga gruppen i kartläggningen (127 individer) ansöker inte om 

försörjningsstöd. Se diagram 14. 

• 69 procent ansöker om försörjningsstöd varav 

o 49 procent fortfarande är sjukskriven varav 32 är kvinnor och 30 män. Det finns 

några individer där socialtjänsten inte längre begärintyg (3 personer) och några där 

de väntar på att intyg lämnas in (5 personer) som inte är inräknade. Samtliga utom 

en är sjukskriven på heltid. 

o Ca 19 procent är inte längre sjukskrivna men ansöker fortfarande om 

försörjningsstöd.  

• 10 procent försörjer sig själv genom arbete (13 personer). 

• 5 procent beviljades sjukersättning/aktivitetsersättning via FK.  

• Ytterligare 18 individer hade varit möjliga att registrera i SUS utifrån att det är genomfört 

rehabiliterande insatser till exempel anvisade till AMA, deltagit i Arena Ungdom eller 

Rehabteam 30+. (I antalet kan de anonyma deltagarna finnas). 

 

 

Diagram 14. Orsaker till att individen inte ansöker om försörjningsstöd. Förändringen i den kartlagda 

gruppen från januari 2018 då samtliga 127 individer ansökte om försörjningsstöd till oktober 2019.  

87 individer från kartläggningen ansöker fortfarande om försörjningsstöd varav 48 är kvinnor och 39 

män. Män går i större utsträckning till egen försörjning, ersättning via FK eller AF.  

Det finns en grupp som fortfarande ansöker om försörjningsstöd men är inte sjukskrivna. Några 

individer är så pass sjuka att intyg inte krävs och vissa intyg förväntas inkomma. I och med att intyg 

inte behöver lämnas in i förväg, finns det en viss osäkerhet hur stor denna grupp är. Några av 

individerna som inte är sjukskrivna är aktuella på AF och AMA. Några personer väntar på/är i 

missbruksvård. Det är flera som inte har någon planering.  
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7. Diskussion 

7.1 Diskussion resultatet 

7.1.1 Vi uppmärksammar målgruppen 
Ett viktigt resultat som insatsen åstadkommit, är att målgruppen uppmärksammas hos samtliga 

parter. Det är tydligt vilket utanförskap som sjukskrivning i samband med att vara nollklassad innebär 

och att man ställs utanför samhällets resurser. Insatsens syfte var att säkerställa tillgången till 

rehabilitering för nollklassade enligt viljeinriktningen från SKL. I Luleå finns det möjlighet till 

rehabilitering om du är nollklassad, men tillgången bör säkras genom att samtliga socialsekreterare 

kan arbeta enligt metoden. Kontaktpersonen som finns på soc ger stöd för att utöka antal 

socialsekreterare som arbetar med metoden och att öka kunskapen i själva metoden. Vi är på rätt 

väg.  

7.1.2 Metodutveckling 
Det finns en struktur och en process som säkerställer att nollklassade får tillgång till arbetslivsinriktad 

rehabilitering på likvärdigt sätt som för dem med SGI. En tydlig arbetsmetod avsedd att bemöta 

individer, identifiera och bedöma förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering är utvecklad. 

För att tydliggöra metoden finns en processkarta framtagen. Det finns en viss osäkerhet hos några 

socialsekreterare hur de ska arbeta med målgruppen efter insatstiden slut. Det är inte så konstigt i 

och med att alla socialsekreterare inte har jobbat med något ärende och det kan då vara svårt att 

visualisera processen. Det är främst socialsekreterare i larb/arb som arbetat med metoden.  

Genom erfarenheter av praktiskt arbete med klienter i arbetslivsinriktad rehabilitering kan 

socialsekreterarna bli duktig och trygg i processen. Det handlar också om att socialsekreterarna 

behöver arbeta mer målinriktat med social rehabilitering för att sedan kunna ha fokus på 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Att ha arbete i fokus och som långsiktigt mål.  

När individen är redo att komma ut i arbetsträning är det viktigt att det finns platser att tillgå. Platser 

fanns via AMA och deras arbetskonsulenter. Insatsen tydliggjorde behovet av ”lågtröskel aktiviteter” 

– platser eller aktiviteter där det i början inte finns andra krav än närvaro. Att ta steget till befintliga 

platserna i kommunen är ibland ett för stort steg att ta. Men inte för alla – genom stödet från 

socialsekreterarna kom flera individer ut i praktik eller att det finns planering för det.  

7.1.3 Kompetensutveckling 
Insatsen innebar en kompetenshöjning hos socialsekreterarna inom flera områden. Kompetens som 

är en bra grund för att jobba med arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Slutsatsen utifrån utvärderingarna från de försäkringsmedicinska utbildningarna är att de upplevdes 

som lärorika och så gott som alla kommer att ha användning av innehållet i utbildningen. Trots 

svårigheter att få ihop innehållet i utbildningen så gav den ändå socialsekreterarna ett mervärde.  

Vad gäller workshops där flera olika myndigheter och yrkeskategorier ingick var resultatet inte lika 

tydligt. Största delen av deltagarna i workshopen, upplevde ändå att den var till nytta för framtida 

arbete med nollklassade. Ett syfte med insatsen var att öka förståelsen för andra myndigheter för att 

därigenom underlätta samverkan. Det bidrog workshopen med.  

 

7.1.4 Samverkan 
Goda relationer mellan myndigheter är viktigt för ett lyckat samverkansresultat. Relationer liksom 

samverkan är en färskvara och behöver ständigt underhåll och därför behövs strukturer som 

möjliggör hållbarhet i relationsbygge och relationsunderhåll. Att skapa tydlig ingång till vården, AF 
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och FK, att upprätta kontaktlistor samt att genom workshop skapa förståelse, tillit och respekt för 

varandras arbete är relationsbygget som genomförts i insatsen.  

Resultatet visar tydligt på att upplevelsen att det finns strukturer på soc för samverkan, ökade under 

insatstiden. FK upplever att det till stor del finns strukturer för samverkan. Slutsatsen är att insatsen 

lyckats med att skapa och tydliggöra strukturer. Socialsekreterarnas upplevelse av förståelse av andra 

parter ökade.  

Kontakterna mellan soc. och FK har ökat. Även om insatsen inte resulterat i många ärenden med 

samordnad rehabilitering så medverkade FK i SIP möten. Socialsekreteraren upplever samarbetet 

med FK till största del som oförändrat.  

Vården är den främsta samarbetspartnern i arbetet med nollklassade, men det är en part som soc. 

haft samarbete med sedan tidigare. FK är den nya partnern och fokus för denna insats. Soc upplever 

att samarbetet med vården är oförändrat eller bättre än innan insatsen. Att insatsen även 

förbättrade samarbetet med vården är en bonus samt en nödvändig åtgärd för att få insatsen att 

fungera. Socialsekreteraren vet i högre utsträckning vad som är viktigt att efterfråga hos vården och 

vilka frågor som behöver ställas. 

Samverkan och informationen till vården resulterade i att läkarintygen generellt blivit bättre. Det 

förekommer i vissa intyg tydliga indikationer på att det är läge för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Det är då viktigt att soc. kan möta uppmaningarna på att starta en aktiv planering med individen. 

Tydliga läkarintyg är grundläggande del för att individen får den hjälp och stöd hos alla parter där 

behovet finns.  

7.1.5 Göra rätt från dag ett 
Metod- och samverkans utveckling är ofta komplexa och det är svårt att på kort sikt bedöma 

resultatet. Dessutom finns en ofta en komplex problematik hos klienterna som kan medföra att 

arbetslivsinriktad rehabilitering tar lång tid.  

Socialsekreterare hade svårt att hitta klienter trots att sjukskrivna utan SGI legat mellan 120 och 170 

individer per månad. Vad det beror på, är lite svårt att identifiera. Det finns säkert flera orsaker. En 

del av svårigheterna kan härledas till valet av organisering av arbetet. Socialsekreterarna i UG lägger 

det löpande behovet av försörjningsstöd till handläggare som då tar över handläggningen. Det kan ha 

medfört att kännedomen om klienterna med kortare sjukskrivningstid, inte alltid varit så god. UG 

hade även fler klienter per handläggare jämfört med larb/arb.  

7.1.6 Individen 
Utifrån mitt arbete i insatsen är min övertygelse att erbjuda rehabilitering till nollklassade gynnar 

individen och att det är en rättighet som alla myndigheter bör se till att tillgodose. Slutsatsen är att 

detta arbete gynnar målgruppen men även också andra som ansöker om försörjningsstöd i och med 

att planeringen i individärenden blivit bättre och mer aktiv vilket framgår av kartläggningen.  

Att ge makten att styra och besluta över sitt eget liv, genom att ha tilltro till individens egen förmåga 

och se dem som bidragande istället för bidragstagande, är en stor förändring av synsättet som de 

flesta myndigheter har. Att bli bemött med respekt.  

Målgruppen är inte homogen och det finns ofta en komplex situation och många år av sjukdom och 

sjukskrivning. Det är rimligt att anta att resultaten inte syns efter ett år utan på längre sikt. 

Rehabiliteringen måste få ta tid.  

Det är en deltagare som fått samordning via FK. En förklaring kan vara att larb/arb som varit gruppen 

som hade flest ärenden, är också dem som har de som har de långvariga ärendena. För att hitta 
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ärendena som kan vara aktuella för samordnad rehabilitering bör de nyinkomna klienterna 

genomlysas. Workshops är ett bra forum för att socialsekreterarna ska lära sig mer om hur de kan 

identifiera lämpliga klienter. Att se över arbetssättet på socialtjänsten skulle antagligen öppna upp 

för att snabbare kunna starta en arbetslivsinriktad rehabiltiering. 

Det var fyra individer som fick ersättning från FK. Vilket innebar att de fick rätt insats och blev 

prövade på tillräckliga underlag.  

Deltagarnas upplevelse av insatsen skulle följas upp vid två tillfällen. Vid första tillfället inkom inte 

tillräckligt med svar för att få ett resultat. Det kan vara förståeligt i och med att flera deltagare var 

nya i insatsen och att det inte var meningsfullt att följa dem än. Vad bristen på resultat beror på är 

svårt att säga. Det finns kanske inte en tradition att systematiskt ta vara på klienternas åsikter, men 

det är ett tips framåt att ta vara på möjligheten att få åsikter om den egna verksamheten.  

7.1.7 Statistikresultat 
Kartläggningen visade att i januari 2018 var antalet sjukskrivna utan SGI jämt fördelade mellan 

könen. Det visade sig under insatstiden att det var betydligt fler kvinnor jämfört med män som fick ta 

del av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vad det kan bero på är svårt att säga. En förklaring kan vara 

att fler män är i missbruk. Statistiken visade på ca en tredjedel anonyma deltagare där vi inte vet 

könet.  

Kvinnor hade både kortare och längre tid i offentlig försörjning. Det är svårt att göra en jämförelse i 

och med att det är så stor skillnad i antal. Antalet kvinnor som erbjöds rehabilitering var mer än 

dubbelt så många som männen. Vad det beror på är inte klargjort. Det är något som socialtjänsten 

bör ha med sig i sitt fortsatta arbete.  

Det är fler än de 26 individer som deltog i insatsen som fått stöd av soc för att komma till 

arbetslivsinriktad rehabilitering och till annan försörjning. Genom kartläggningen hittades ytterligare 

18 individer som hade kunnat registrerats i SUS för att komma närmare målet om 40 individer med 

en aktiv planering. Några av dessa 18 individer kan vara de som registrerats anonymt (men det är 

inte troligt att alla sju kommer från de kartlagda individerna). Om antalet anonyma dras bort blir 

antalet 37 individer med en aktiv planering. Det är nära målet på 40 individer. De insatser som 

individerna tagit del av är bland annat praktik på AMA, Arena Ungdom, Rehabteam30+ och SIP. Tre 

personer gick till arbete och tre till ersättning via FK.  

7.1.8 Kvarvarande frågor 
Det finns fortfarande mycket jobb att göra för att alla parter ska kunna göra rätt från dag ett. 

Samtliga parter bör fortsätta arbetet att upprätthålla god kunskap om varandras arbete och 

tankesätt, en tydlig ansvarsfördelning och acceptans för olikheterna samt att ha tilltro till andra 

myndigheter och förvänta att de gör sitt bästa. Styrningen från chefer att detta arbete är viktigt och 

prioriterat bör tydliggöras.  

Soc. 

• Skapa rutiner med andra enheter inom socialtjänsten för att kunna snabbt identifiera de som 

behöver stöd för att komma tillbaka till arbete/arbetssökande.  

• Att socialsekreterarna har en väl upparbetad kontakt med sina klienter.  

• Ge möjlighet till alla socialsekreterare att jobba med metoden. Socialtjänstens nuvarande 

organisering försvårade tidiga insatser med målgruppen.  
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AMA 

• Säkerställa att det finns praktikplatser, aktiviteter för denna målgrupp där kraven i början kan 

anpassas till individen och utökas eftersom individen utvecklas.  

FK 

• Genom att skapa förståelse för FK:s möjligheter och begränsningar stödja soc att hitta 

individer som har behov av samordnad rehabilitering.  

• Ställa frågor och guida annan part att hitta individer som har behov av FK:s stöd och som 

uppfyller kraven.  

• Hjälpa till att initiera fler individer som kan vara aktuell för förstärkta samarbetet AF/FK. 

NLL 

• Tydligare läkarintyg där även möjligheter att delta i rehabilitering framgår. 

• Rehabiliteringskoordinatorernas fortsatta arbete och nyckelroll med nollklassade stöds av 

ledningen.  

AF 

• Att det kommer finnas resurser och verktyg att jobba med nolklassade i framtiden.  

AF är den myndighet som har mest lämpade resurser och verktyg (t.ex. AMA och kompletterande 

aktörer), för att arbeta med målgruppen. I ett läge där AF minskar sina möjligheter att arbeta med 

personer som inte är i program, blir det allt svårare att få tillgång till resurserna. FK:s krav för att få 

samordnad rehabilitering är högt ställda utifrån målgruppen som finns på soc. Det finns ett glapp 

som är svårt att överbygga. SKL lämnade ett förslag till regeringen på ett nytt 

arbetsmarknadsprogram med samordnade insatser. Syftet med programmet är att öka individers 

delaktighet på arbetsmarknaden och bryta långvarigt biståndsmottagande. Det kan vara ett bra stöd 

för målgruppen om det blir verklighet.  

Det finns tydliga strukturer för samarbete i SIP och gemensamma kartläggningen. När parterna i 

samordningsförbundet formar den nya Arenan, är förslaget att utveckla de befintliga formerna att 

gälla flera parter för att stärka samverkan ytterligare. Den nya verksamheten kan också bidra med 

lågtröskel aktiviteter som kan behövas för att på ett bra sätt närma sig arbetsmarknaden. 

Det finns ytterligare förslag för fortsatt utveckling av insatsen och implementering. Se 

implementeringsplan bilaga 15. 

7.1.9 Diskussion genomförandet 
Med facit i hand hade det varit värdefullt att jobba mer med personalen i början av insatsen. Att 

jobba med förståelse om målgruppens utsatthet och syfte och mål för insatsen för att de ska få en 

större insikt. Processledarens upplevde att det fanns dialog om mål och vision, men det hade behövts 

göras ytterligare insatser, t.ex. övningar i Open space format eller workshop för att personalen skulle 

få lyfta sina förväntningar och farhågor. Framgångsfaktorn ligger i personalen. Med tydligare styrning 

från chef hade också resultatet och antal socialsekreterare som arbetat med modellen kunnat öka. 

Att tillsätta en kontaktperson med kontakt i det operativa arbetet var en lyckad åtgärd, den borde ha 

kommit ännu tidigare. Kontaktpersonen nominerades till Samhalls Visa vägen pris för sitt arbete med 

nollklassade och hon vann priset i Norrland.  

Som processledare utan ansvar för personal när man inte styr över arbetstid eller prioriteringar i 

arbetet, var det svårt att få insatsen prioriterad hos alla myndigheter. Det var en utmaning att få till 
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deltagande av personal på workshop och att hitta gemensamma datum. Speciellt försäkringskassan 

hade svårt att släppa sin personal till de gemensamma workshops. Det märktes även på medverkan 

av chefer, eller avsaknaden av medverkan. 

I insatsplanen borde tydliga delmål ha lagts in, tex start av individinsatserna. Framgång skulle också 

ha firats. Tydliggöra framstegen i insatsen för personalen och styrgruppen.  

Arbetsbelastningen på soc. medför att fokus läggs på det som enligt lagar och riktlinjer måste 

utföras. Det i sin tur, kan resultera i att det primära uppdraget; att hjälpa att stötta individer till egen 

försörjning, kommer i skymundan för utbetalningar. Det som mäts och kontrolleras skickar signaler 

till socialsekreterarna vad som är värdefullt i deras arbete.  

Det var svårt att få tillgång till personalen på socialtjänsten i och med att de hade sitt ”vanliga” 

arbete att utföra samt att det även pågick ett övergripande utvecklingsarbete. Deras tid är pressad 

som det är och det har varit svårt att löpande diskutera/ha dialog om insatsen. 
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