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Del/slutrapport  
Denna mall ska användas vid del- och slutrapportering av insatser finansierade av 
Samordningsförbundet Sundsvall. Rapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet 
enligt avtal. 
 

1. Insatsen 

 
Insatsens namn:  
Socialsekreterare med SIP-samordnarfunktion 
Tidsperiod:  
2020-01-01 – 2020-12-31 
Beviljat medel: 
590 000 kronor (2020-01-01 – 2020-12-31) 
 

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats - Organisation 

Individ- och Arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) 

Kontaktperson för insatsägare 
Denise Wallén 

E-post 
denise.wallen@sundsvall.se 

Organisation 

Försäkringskassan 

Kontaktperson 
Jessica Näs 

E-post 
jessica.nas@forsakringskassan.se 

Organisation 

 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 

 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

 
 

3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 
 
I Sundsvall är sjukskrivna den näst största målgruppen av personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Under oktober 
år 2019 var det 205 personer som var sjukskriven med läkarintyg. Personerna i målgruppen har ofta behov av stöd 
för att få rätt stöd av andra myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men främst Region 
Västernorrland.  Det finns ett tydligt behov av samordning för denna målgrupp. Sundsvall kommun har under 

mailto:denise.wallen@sundsvall.se


 
 
 
perioden 180101-191231 tillsammans med Samordningsförbundet haft projektet SAMS 2.0 (se projektbeskrivning 
SAMS 2.0). Under projekttiden har samverkan med Region Västernorrland utvecklats och förbättrats. Det visas 
tydligt genom kortare processtider. Det har skapats enklare och snabbare kontaktvägar mellan Socialtjänsten och 
vården. Under projekttiden har en tydlig arbetsprocess arbetats fram vilket bidragit med en kunskapsökning hos 
socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd, vilket lett till en mer etablerad samverkan med vården.  

 
SAMS 2.0 har under projekttiden bedrivit ett intensivt arbete med fokus på kvalité. Det har identifierats ett behov av 
att ha en SIP-samordnare. När projektet upphör försvinner också upprätthållandet av arbetsprocess sjukskrivna, 
naturliga kontaktpersoner gentemot vården, och socialsekreterarnas konsultationsstöd i sjukskrivningsärenden. De 
här delarna kan upprätthållas genom en SIP-samordnartjänst. Inspiration och information kring SIP-
samordnartjänsten har även inhämtats ifrån bland annat Uppsala- och Borås kommun som idag har tillgång till och 
ser ett stort behov av denna tjänst inom ekonomiskt bistånd.  

 
Samordnad individuell plan (SIP) är det verktyg som använts i enskilda ärenden där det finns behov av samordnade 
insatser mellan deltagaren, vården och Socialtjänsten i syfte att få en ökad samsyn på deltagaren. Vårdens bedömning 
är en grundstenen för vilken form av planering som kan upprättas. Det kan handla om bedömning av vilka 
hälsomässiga förutsättningar det finns för arbetslivsinriktad rehabilitering, planering mot studier eller sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Ibland kan det behövas vårdinsatser innan det blir aktuellt med någon annan planering. Utifrån 
det är vården en mycket viktig samverkanspartner och det behövs en hållbar strukturerad metod för att samtliga parter 
ska uppleva att samverkan håller god kvalité, att det finns ett tydligt syfte och att insatserna är effektiva. Under 
180101–181231 togs det sammanlagt 48 SIP-beslut inom ekonomiskt bistånd. Under perioden 190101–191001 
genomfördes 53 SIP-beslut inom ekonomiskt bistånd. 

 
3.2 Syfte med insatsen 
 
Syftet med att ha en socialsekreterare med uppdraget att vara SIP-samordnare är att stärka sjukskrivna 
biståndsmottagares möjlighet till egen försörjning, genom att tillhandahålla en samordnande funktion som bibehåller 
och stärker samverkan med andra myndigheter, främst regionen, och internt inom Socialtjänsten.  

 
SIP-samordnarens uppdrag skulle vara att säkerställa en god kvalité på samverkan mellan socialsekreterare från 
ekonomiskt bistånd och sjukvården 
 

3.3 Målgruppen för insatsen 
 
Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är sjukskrivna (hel-eller deltid) och uppbär ekonomiskt bistånd och är 
folkbokförda i Sundsvalls kommun. Utöver det är viktiga målgrupper för SIP-samordnaren socialsekreterare och 
samverkanspartners.  

 
Avgränsningar  
SIP-samordnaren kommer att vara stödfunktion till handläggare som arbetar med sjukskrivna personer (hel- eller 
deltid) som erhåller försörjningsstöd i Sundsvalls kommun. 
 

4. Resultat och utfall av insatsen 
 
4.1 Insatsens mål 
 
Antalet SIP-beslut utförda av 
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 
ska öka under år 2020 jämfört med år 
2019.  
 
 

 

Har målet uppnåtts?  
 
Nej, antal SIP har inte ökat 
under 2020 på grund av 
rådande situation med 
pandemin. 
 
 
 

Utfall/resultat för respektive mål 
 
Totalt 45 SIP registrerade beslut 
under år 2020. 26 av dessa har varit 
tillsammans med SIP-samordnare.  

 
 
 
 



 
 
 
Alla samverkansmöten med vården ska 
leda till en aktiv planering med 
samverkande parter.  

 
 
 

Under första kvartalet år 2020 ska SIP-
samordnaren ta fram en metod att utvärdera 
kvalitén på SIP både från ett 
deltagarperspektiv samt från de 
medverkande parterna.  

 
 
 
 

Senaste från och med andra kvartalet 2020 
ska kvalitén på samtliga SIP möten 
utvärderas enligt den framtagna modellen. 
 

Ja, målet har uppnåtts under 
år 2020. 
 
 
 
 
Ja, målet har uppnåtts under 
första kvartalet år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, målet har uppnåtts under 
andra kvartalet 2020. 

Alla genomförda SIP har genererat 
till en planering. Vid varje SIP 
dokumenteras en planering som ska 
följas upp.  
 
 
Metod för att utvärdera kvalitén av 
SIP har upprättats via 
Genombrott.nu som tillhandahålls 
av SKR. Enkäter har skapats till tre 
målgrupper, deltagare (klienter), 
socialsekreterare och samverkande 
partners.  

 
 
Svarsfrekvensen har inte fallit väl 
ut, 14 av 26 deltagare, 47 av 88 
samverkande parter och 16 av 21 
socialsekreterare har besvarat 
enkäten. 

 
4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 
Genomförande/samverkan 

- SIP-samordnaren blir ett verksamhetsnära stöd för handläggare på ekonomiskt bistånd.  
- SIP-samordnaren blir enhetens expert i frågor gällande arbetsprocess sjukskrivna.  
- SIP-samordnarens uppdrag är att utgöra en stödfunktion i bokning, utförande och uppföljning av SIP tills 

handläggare känner sig trygga att själva anta rollen som ansvarig för samverkan i sina egna 
sjukskrivningsärenden.  

- SIP-samordnaren ska ansvara för att kvalitetssäkra möten, dokumentation och mötesstruktur i samverkan 
med vården.  

- SIP-samordnaren ska ha en konsulterande funktion gentemot de andra handläggarna på ekonomiskt 
bistånd.  

- SIP-samordnaren ansvarar för att uppdatera framtagna rutiner samt arbetssätt och ser till att de efterföljs. 
- SIP-samordnaren ska vara ekonomiskt bistånd kontaktperson till Region Västernorrland för att bibehålla 

och utveckla samverkan.   
- SIP-samordnaren kommer att representera ekonomiskt bistånd i olika samverkansgrupper både internt 

inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen men också med andra myndigheter såsom 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 
4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm) 

 
Enligt SAMS 2.0 slutrapport registrerades 62 SIP beslut inom ekonomiskt bistånd under år 2019 och under år 2020 
registrerades 45 SIP beslut. SIP-samordnaren har kännedom om endast 26 av 45 SIP och det kan bero på att 19 SIP 
kan ha initierats av vården. I fyra av 26 SIP ersatte SIP-samordnare socialsekreteraren på grund av olika skäl och en 
socialsekreterare genomförde ett SIP utan SIP-samordnarens medverkan.  
 
Trots allt blev det ett bra utfall med 45 SIP under år 2020. Det finns orsaker till varför SIP inte ökade i antal under 
hela året 2020 och det är främst på grund av den rådande Coronapandemin. Det kan även bero på att socialsekreterarna 
utbildades i det nya verksamhetssystemet Treserva, konvertering av samtliga ärenden från tidigare till nya 
verksamhetssystemet, nya team Nord och Syd bildades, socialsekreterarna från kommunhuset flyttade ned till 
Skolhusallén 9, ärendeflytt mellan teamen Nord och Syd och nya klinter som de ska lära känna.  

 
16 SIP genomfördes fysiskt på plats hos vården och de övriga 10 SIP genomfördes digitalt eller över telefon. 
Lösningen blev att Region Västernorrland skickade en videolänk. Under första halvåret 2020 erbjöd vården 



 
 
 
deltagande på plats med möjlighet till distansering, men från november 2020 endast via länk för alla utom för deras 
patient som kunde delta på plats med anledning av ökade pandemin och den höga smittorisken. Det har inte varit 
problemfritt med videomöten eftersom det har tagit mycket av mötestiden för att lösa det tekniska innan alla är med. 
SIP har även genomförts över telefon, men det har inte alltid fungerat att koppla upp till gruppsamtal när en tredje 
part bjöds in. SIP är en mötesform som är lämpligast när alla träffas fysiskt på plats för att få en samsyn kring 
deltagaren och dennes behov av stödinsatser.  

 
I projektet har kvalitén på SIP mäts för att samla in och analysera resultatet. Enkäter har skapats via Genombrott.nu 
för tre målgrupper, deltagare (socialsekreterarnas klienter), socialsekreterare och samverkanspartners. Enkäterna 
skickades till alla deltagare endast när socialsekreteraren inom ekonomiskt bistånd initierade till ett SIP. Enkäterna 
ska ge svar på kvalitén och analysera vilka förbättringsområden som kan vara aktuella. Svarsfrekvensen under första 
halvåret för deltagarna var lågt, men något fler besvarade enkäten under andra halvåret 2020. En orsak varför 
svarsfrekvensen var mycket lågt under första halvåret kan bero på att många SIP genomfördes långt innan enkäterna 
skickades. Ett önskemål hade varit om alla deltagarna kunde lämna förslag på förbättringsområden i enkäten, men 
detta var inte möjligt.  

 
Det finns en differens mellan registrerade beslut SIP på 45 och de 26 som SIP-samordnaren har kännedom om. Det 
kan vara så att vården har initierat till SIP och de ska då hålla i hela processen SIP. När SIP bokas med psykiatrin har 
endast SIP-samordnaren behörighet att boka i kommunikationssystemet Prator. Deltagarna ska skyndsamt få en tid 
för SIP och det har inte alltid varit skyndsamt och vid några tillfällen har det tagit upp till sex månader innan SIP 
kunde genomföras.  
 
Förmöte SIP med deltagare initierades när det fanns behov av stödinsatser via vården, men även insatser som kan 
ske parallellt inom kommunen eller Arbetsmarknadstorget. Arbetssättet innebär att tydliggöra vad SIP är, vad 
deltagaren vill ta upp under SIP, eftersom de ska ha möjlighet att vara mer delaktig i sin planering och gå mot egen 
försörjning. De flesta förmöten SIP genomfördes efter sommaren och svårigheten har varit att skyndsamt få en tid 
för SIP. 
 
4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 
 
Coronapandemin som började med en första våg under mars månad och sedan en andra våg under hösten 2020 och 
är pågående. Det har inneburit att målet i projektet att uppnå fler SIP under 2020 än under 2019 inte var möjligt. 
Socialsekreterarnas arbete med sjukskrivna och vara mötesledare och dokumentera från SIP har inte ökat i den 
utsträckning som var tänkt. Det finns fortfarande en osäkerhetsfaktor hos socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 
i arbetet med och för deltagare som är sjukskrivna eller som har behov av vårdinsatser. Synpunkter som har framförts 
till SIP-samordnaren från socialsekreterarna att det är tidskrävande i arbetet med SIP när de har många klienter på 
sina listor. Från att boka med rehabkoordinator, kontrollera om alla parter kan delta på mötet, förberedelser inför, 
under och efter SIP.  
 
Från enkäterna, men främst dialog med deltagarna, socialsekreterarna och arbetskonsulenterna har förbättringsarbetet 
genom att införa förmöte SIP varit uppskattade och även att dokumentera och underteckna Samordnad Individuell 
plan fysiskt på plats. Fördelen med att underteckna dokumentet på plats är att alla får ta del av planen med huvudmål, 
delmål och vem som gör vad och när. Under pandemin vid digitala möten har dock undertecknande av dokumenten 
fördröjts.  
 
Ett av projektmålen var att mäta kvalitén på SIP. För att mäta kvalitén i SIP skapades enkäter för tre målgrupper, 
deltagare, socialsekreterare och samverkanspartners i Genombrott.nu som tillhandahålls av SKR. Enkäten mäter en 
viktighetsfråga med en skala 1-10, (1 = inte viktigt, 10 = mycket viktigt). Mätning av viktighetsfrågan har enkätsvar 
enligt andelsmål i snitt. Viktighetsfrågan följs upp med att besvara upplevelsen med en skala 1-10, (1 = instämmer 
inte alls, 10 = instämmer helt). Mätning av upplevelse har enkätsvar enligt andelsmål i procent.  

 
Deltagarnas resultat: 
14 av 26 deltagare besvarade enkäten under hela året 2020. Resultatet i deltagarnas enkäter visar endast en upplevelse 
som inte nådde det uppsatta målet på 70 %, veckorna 20 och 44, och det var samsyn. Alla deltagarna tycker inte att 
det är mycket viktigt, men att det är viktigt att ha samsyn för att förstå vem som gör vad efter en SIP. Men att 
upplevelsen av att ha samsyn efter SIP fick resultatet 100 % förutom under veckorna 20 och 44. Viktighetsfråga att 



 
 
 
vara delaktighet inför och under SIP, samt att få vara med och bestämma vilket stöd deltagarna vill ha i sin 
rehabilitering besvarades inte av alla som mycket viktigt. Däremot var upplevelsen efter SIP att de får vara delaktig 
och får det stöd de behöver, förutom under vecka 20. Upplevelsen att närma sig egen försörjning är viktig. För vidare 
reflektion av resultat av deltagarnas enkät, se bilaga 1. 

 
Förbättringsarbete förmöte SIP med deltagarna ökade efter sommaren 2020, det kanske resulterar i att upplevelsen 
ökade i snitt inom alla områden, samsyn, delaktighet och stöd.  
 
Socialsekreterarnas resultat:  
26 SIP genomfördes under år 2020 och det skickades enkäter till 21 socialsekreterare. Det beror på att SIP-
samordnaren ersatte ordinarie socialsekreterare av olika skäl. 
 
De flesta socialsekreterare tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ha kunskap att själv boka, vara mötesledare, 
dokumentera och att följa upp planeringen efter SIP. Resultatet visar att många av socialsekreterarna upplevde att de 
inte har tillräckligt med kunskap kring arbetet med SIP.  
 
Att hålla en god kvalité i SIP som förplanering, tydligt syfte, mål och att alla parter är delaktiga, samt att ha samsyn 
kring deltagarens rehabilitering i fråga om vem som gör vad, är viktigt eller mycket viktigt för socialsekreterarna.  I 
resultatet av upplevelsen instämmer socialsekreterarna helt att SIP håller god kvalité och att det finns en samsyn, 
förutom under en vecka.  
 
För allra flesta av socialsekreterarna är det mycket viktigt att ha kunskap om vilket stöd den sjukskrivne behöver i 
sin rehabilitering och gå mot egen försörjning, förutom under en vecka som en respondent inte tyckte det är lika 
viktigt. Upplevelsen hos socialsekreterarna är däremot att de inte har tillräckligt med kunskap för att stödja den 
sjukskrivne i sin rehabilitering och gå mot egen försörjning.  
 
Det är viktigt eller mycket viktigt med tillgängligheten när socialsekreterarna ska kontakta vården och 
samverkanspartners när de ska boka SIP, förutom under en vecka som en socialsekreterare inte tycker det är viktigt. 
Däremot upplevelser socialsekreterarna att de inte är lätt att komma i kontakt med vården och samverkanspartners 
när de ska boka SIP. För vidare reflektion av resultat av socialsekreterarnas enkät, se bilaga 2. 
 
Det finns fortfarande behov av kompetensöverföring till socialsekreterarna för att de ska bli trygga i arbetet med 
sjukskrivnings- och SIP processen.  
 
Samverkanspartners resultat: 
47 av 88 samverkanspartners besvarade enkäten. Samverkanspartners som besvarade enkäterna var läkare, andra 
professioner inom vården, arbetskonsulenter, specialister på Arbetsmarknadstorget som arbetsterapeut, psykolog, 
samt handläggare från Arbetsförmedlingen. 
 
Genombrott.nu har gjort en uppdatering och siffror för viktighetsfrågorna kan därför inte lämnas, endast 
upplevelsefrågorna kommer att redovisas i denna slutrapport. På grund av okunskap lades första enkäten för 
samverkanspartners endast fram till sommaren och efter sommaren 2020 behövde ny enkät skapas för hösten och 
vinterns statistik, därför redovisas två perioder bredvid varandra i bilagorna. För vidare reflektion av resultat av 
samverkanspartners enkät, se bilaga 3. 

 
De flesta respondenterna upplevde att SIP höll en god kvalité med tydligt syfte, mål och att alla parter är delaktig. 
De flesta respondenterna instämde eller instämde helt att kvalitén höll i högra grad god kvalité under första halvåret, 
men efter sommaren sjönk resultatet.  
 
34 av 47 respondenter upplevde att alla aktörer efter SIP hade en samsyn kring deltagarens/patientens möjlighet till 
rehabilitering, vem som gör vad. 
 
37 av 47 respondenter upplevde att det är lätt att samverka med patientens/deltagarens socialsekreterare för att 
personen ska lyckas i sin rehabilitering.  
 



 
 
 
40 av 47 respondenter upplevde att deras stöd är viktig i patientens/deltagarens rehabilitering och att de ha möjlighet 
att gå mot egen försörjning (arbete, aktivitets- och sjukersättning). 
 
33 av 47 respondenter upplevde att det var lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren för att boka SIP.  
 
Samverkanspartners var mer nöjd med kvalité, samsyn, samverkan, att stödja deltagaren och med tillgängligheten att 
komma i kontakt med socialsekreteraren innan sommaren än efter sommaren. Det finns behov att samverka och få 
information från samverkansparters vad som gjorde att SIP inte genomfördes med mer kvalité efter sommaren. Det 
gjordes trots allt en förändring efter sommaren genom att underteckna planen fysiskt på plats för att vara överens om 
vem som gör vad. Viktighetsfrågan kom som sagt inte med i statistiken, men det är möjligtvis upplevelsen som ska 
ge svar på hur förändringsarbetet ska ske inom ekonomiskt bistånd i arbetet med sjukskrivna och SIP processen.   
 

5. Analys 
 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga 
verksamheter?  
 
I Sundsvall är sjukskrivna den näst största målgruppen av personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Under oktober 
2019 var det 205 sjukskrivna med läkarintyg, men ökade till 232 i februari 2020 för att sedan minska till 213 
sjukskrivna med läkarintyg. Det är oklart om sjukskrivna har gått mot egen försörjning genom arbete, studier eller 
annan försörjning eller om de är arbetssökande som var tillfälligt sjukskrivna och har fortsatt försörjningsstöd.  
 
Antal SIP ska öka med vården för att sjukskrivna och de som har behov av vård ska få rätt insatser för att komma 
närmare egen försörjning, genom arbete, studier eller sjuk- eller aktivitetsersättning. Inom verksamheten finns det 
behov att träffa deltagarna flera gånger för att kartlägga stödbehoven och hur de kan närma sig egen försörjning. Ett 
förbättringsarbete inom verksamheten har påbörjat i form av förmöte SIP med deltagarna. Förmötet SIP ska skapa 
trygghet för deltagaren vad SIP innebär, syfte, mål, struktur, vad deltagaren vill att SIP ska innehålla, vara delaktig, 
vikten av att följa den plan som upprättats under SIP och att socialsekreteraren kan vara ett stöd under mötet med 
vården. Totalt har 17 förmöte genomförts under år 2020 tillsammans med SIP-samordnare, deltagaren och 
socialsekreterare och även vid flertal tillfällen med arbetskonsulenter. 
 
SIP-samordnarens uppdrag är att öka kunskap hos socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd för att själva anta 
rollen som ansvarig för hela SIP processen i sina egna sjukskrivningsärenden. Dock finns det fortfarande behov av 
kompetenspåfyllnad hur socialsekreterarna kan stödja sjukskrivna i sin rehabilitering för att närma sig egen 
försörjning. Samt anta rollen i SIP processen i arbete inför, under och efter SIP. Socialsekreterarnas roll är inte att ta 
över själva rehabiliteringen av vården, utan stödja och motivera för att deltagaren ska ha möjlighet att följa sin 
planering som upprättats under SIP.  
 
För att öka kunskapen i arbetet med sjukskrivna eller de som har behov av stödinsatser påbörjades konsultationsträffar 
redan under projektet SAMS 2.0 och fortsatte under år 2020. Konsultationerna med SIP-samordnaren bokades in 
individuellt med socialsekreteraren som önskade stöd i sjukskrivningsärende, för att gå igenom till exempel 
läkarintyg, om kartläggning har gjorts, ge förslag på stödinsatser för deltagaren eller om SIP ska bokas eller inte. 
Antal konsultationer ökade med socialsekreterare och övriga professioner inom Arbetsmarknadstorget under året 
2020.  
 
Fysiska besök med deltagarna minskade under våren, hösten och vintern 2020 och det har resulterat i att förmöten 
inte kunde bokas i större omfattning för att informera vad SIP innebär eller motivera till en SIP. Antal SIP var lika 
många under första som andra halvåret 2020. Deltagarnas möjlighet att komma närmare egen försörjning har flyttas 
fram i och med pandemin, eftersom de har behov av extra stöd innan de närmar sig egen försörjning.  
 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter? 
 
SIP-samordnaren har tidigare arbetat i projektet SAMS 2.0 och har kontinuerlig samverkan med rehabkoordinatorer 
inom primärvården och psykiatrin och de vet vem de kan kontakta inför SIP om de inte vet vem som är deltagarens 
socialsekreterare. Dock finns det alltid behov att förbättra samverkan, vad kan vi göra bättre? SIP-samordnaren deltog 
vid en nätverksträff med rehabkoordinatorer under hösten 2020, dock närvarade ett fåtal av koordinatorer. SIP-



 
 
 
samordnaren har även haft samverkansträff med enhetschef från NPA, vårdplaneringssamordnare från NPA och 
specialistsocialsekreterare från vuxenstöd för att förbättra rutinen när SIP ska bokas via kommunikationssystemet 
Prator.  
 
SIP-samordnaren har samverkat med samordnare på Försäkringskassan under hösten 2020. SIP-samordnaren 
informerade om sin roll inom ekonomiskt bistånd. Det framkom att samverkan kan ske om deltagaren har till exempel 
uppbär sjukpenning eller samordning av rehabiliteringsinsatser via Försäkringskassan, främst om deltagaren ger 
samtycke till det.  
 
I och med nya organisationen IAF med nya team Nord och Syd har kunskapsöverföring från olika professioner inom 
Arbetsmarknadstorget haft sina presentationer om sina yrkesroller och även SIP-samordnaren. Det finns en fördel att 
SIP-samordnare har sin arbetsplats på Arbetsmarknadstorget, eftersom det blir naturlig samverkan med handläggare 
från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det underlättar även samverkan med arbetskonsulent och deras 
deltagare när måendet har försämrats för att säkerställa om det är aktuellt med SIP eller inte. Nitton av tjugosex 
deltagare har eller haft en planering på Arbetsmarknadstorget där SIP har initierats under året 2020. Det har inneburit 
att samverkan med alla professioner inom Arbetsmarknadstorget har ökat. Ytterligare en fördel är att alla 
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, förutom mottagningsgruppen, har sin arbetsplats på Skolhusallén 9 och 
har en närhet till SIP-samordnaren för konsultation i sjukskrivningsärenden, men även för de utan sjukskrivning som 
eventuellt har behov av SIP. 
 
5.3  Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 
 
År 2020 har varit ett speciellt år i och med Coronapandemin och antal SIP inte har ökat i jämförelse med år 2019, 
men ändå har 45 SIP genomförts under året. 26 av 45 SIP har initierats av socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 
och 19 SIP troligen initierats av vården, det innebär att antalet initierade SIP kan ha ökat från vården efter sommaren 
2020 med 16 SIP jämfört med 3 SIP under våren. Statistiken i fråga om samverkanspartners upplevelse att komma i 
kontakt med socialsekreterare för att boka SIP nådde inte målet efter sommaren. 14 samverkanspartners tyckte att 
det fanns svårigheter att komma i kontakt med socialsekreteraren, men enligt uppgifter ovan kan 16 SIP ha initierats 
av vården och 13 initierats av socialsekreteraren, oklart om det fanns svårigheter i kontakten inför SIP. 
 
Det som har fungera mindre bra var när socialsekreterarna inte längre fick delta fysiskt på plats hos vården i och med 
pandemin. Vården skickade länk till SIP-samordnaren i de fall när socialsekreteraren initierade till SIP. När SIP 
startar har det tagit mycket tid av mötet för att tekniken ska fungera. Det har skapat oro och stress att boka SIP när 
möten inte kan genomföras fullt ut när tekniken inte fungerade eller att kunskapen om hur videolänken fungerar när 
väl mötet startar. Det saknas tyvärr en gemensam säker digital plattform mellan Region Västernorrland och 
Sundsvalls kommun.  
 
Genomförandet av nya arbetssättet förmöte SIP var positivt, eftersom det har ökat kunskap kring SIP hos alla inom 
Arbetsmarknadstorget och deltagarna. Dock finns det fortsatt behov från socialsekreterarna och arbetskonsulenterna 
att konsultera i sjukskrivningsärenden och för de som inte har en sjukskrivning om det är aktuellt med SIP eller inte, 
samt att en person har kunskap i sjukskrivnings- och SIP processen. Erfarenheten är att processerna är tidskrävande 
eftersom det finns behov av förarbete med deltagaren, kontakt med vården för tidsbokning, kontrollera om alla aktörer 
kan delta, eventuellt ombokning, vara mötesledare, dokumentera SIP och uppföljning av planen.  
 
5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras  
 
Det är en ekonomisk vinning om sjukskrivna eller de som har behov kan få stödinsatser i rätt tid via vården, insatser 
inom kommunen och pröva arbetsförmågan för att närma sig egen försörjning. Försörjningsstöd ska vara en tillfällig 
ersättning och sjukskrivna ska ha rätt ersättning utifrån sina förutsättningar genom hel eller deltidsarbete, studier eller 
sjuk- och aktivitetsersättning. SIP-samordnarens utmaning är att integrera arbetsprocessen sjukskrivna och SIP ska 
bli en del av ordinarie arbetet för socialsekreterarna. Att i större utsträckning själva anta rollen att hålla i hela 
arbetsprocessen SIP. Det har inte varit fullt möjligt under år 2020 eftersom socialsekreterarna inte har haft tillräckligt 
många SIP vardera i och med pandemin, mycket arbete kring nya verksamhetssystem och ny organisation med nya 
team.  
 



 
 
 
Arbetsprocess sjukskrivna togs fram i början av år 2019. Implementeringen av arbete kring sjukskrivningsärenden 
och SIP är ett förändringsarbete som tar tid. Utifrån upplevelsen i enkäterna behöver socialsekreterarna mer 
kunskapen i arbetsprocessen sjukskrivna, att själv boka, vara mötesledare, dokumentera SIP och följa upp 
planeringen från SIP. Även få mer kunskap hur de kan stödja deltagarna i sin rehabilitering och gå mot egen 
försörjning. Resultatet från deltagarnas enkäter visar ändå på att de får stöd i sin rehabilitering, att det finns en samsyn 
och att de får vara delaktig inför och under SIP.  
 
Det finns behov att kartlägga vilka stödinsatser sjukskrivna behöver för att närma sig egen försörjning. Det finns 
dock många deltagare som har andra svårigheter som kan härledas till sociala-, miljömässiga- och ibland outredda 
hälsomässiga faktorer. Det finns ett omfattande stödbehov hos deltagarna och det är tydligt att mångårig 
sjukskrivning med brist på fungerande insatser skapar social isolering, frånvaro från samhällslivet och problematiska 
livssituationer för många. Det har framkommit att det finns behov att hitta ytterligare verktyg att stödja sjukskrivna 
deltagare hur de kan komma närmare egen försörjning. Metodstöd har tagits fram för deltagare som inte har en 
sjukskrivning och anser sig inte ha en aktivitetsförmåga eller arbetsförmåga som även kan användas för dem som är 
sjukskriven. Metodstöd är ett hjälpmedel för att få en bättre förståelse för deltagarens sociala situation och mående 
för att kunna erbjuda rätt insatser. Syftet är att socialsekreterarna kan arbeta mer effektivt för att stötta deltagaren ut 
i egen försörjning. Det finns en förståelse att socialsekreterarna har fått många nya deltagare på sina listor som de 
ska lära känna i och med omorganisationen och det innebär att arbetet med sjukskrivna inte blivit effektiv.  
 
5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat 
 
Pandemin har påverkat resultatet i det fallet att öka antal SIP med vården och skyndsamt få ett datum för SIP, men 
även osäkerheten i användandet av digitala plattformar och omorganisering av nya teamen. Trots pandemin har 45 
SIP genomförts under år 2020. Utfallet att öka kunskapen hos deltagarna vad SIP innebär har ökat i och med nya 
arbetssättet med förmöte SIP. Det syns framförallt i deltagarnas resultat i enkäterna och deras upplevelse kring SIP.  
 
Det finns behov av kunskapsökning i arbetsprocessen sjukskrivna och SIP hos socialsekreterare för att de ska känna 
sig tryggare i arbetet och vikten av att stödja sjukskrivna för att de ska ha möjlighet att närma sig egen försörjning. 
Synpunkter som har framförts till SIP-samordnaren från socialsekreterarna att det finns behov att få stöd i arbetet 
med hela processen SIP, eftersom det är tidskrävande att boka SIP. Innan SIP kan socialsekreterarna konsultera med 
SIP-samordnaren i sina sjukskrivningsärende eller de med försämrat mående. Socialsekreterarna behöver kartlägga 
deltagaren för att utreda om det finns behov av stödinsatser via vården eller kommunen, boka och genomföra förmöte 
SIP för att sedan boka SIP med vården. När SIP är aktuellt ska socialsekreteraren kontakta rehabkoordinator om ett 
datum för SIP, kontrollera om alla aktörer kan delta och eventuellt boka om, vara mötesledare och dokumentera SIP, 
samt följa upp den uppsatta planen med alla aktörer.  
 
Svarsfrekvensen av deltagarnas enkäter var låg, men förbättrades något under andra halvan av året. 54 % av 
deltagarna, 53 % av samverkanspartners och 76 % av socialsekreterarna besvarade enkäterna. Deltagarna önskade få 
fylla i en pappersenkät, till samverkanspartners skickades enkäten digitalt och enstaka pappersenkäter och till 
socialsekreterarna enbart digitalt. En orsak till låga svarsfrekvensen under första halvåret kan vara att enkäterna 
skickades långt efter att SIP genomfördes. Resultatet av samverkanspartners enkäter sjönk efter sommaren inom alla 
områden, det hade varit önskvärt om de hade kunnat kommentera och komma med förslag på förbättringar i arbetet 
med SIP och det var inte möjligt i Genombrott.nu. 
 
Färre socialsekreterare besvarade enkäten digitalt efter sommaren. Resultatet från enkäterna har låg skattning, främst 
kunskap, stöd och tillgänglighet. Det finns behov av skriftliga synpunkter vad socialsekreterarna behöver för att öka 
sin kompetens i arbetet med sjukskrivna, hur de kan stödja deltagarna för att närmare sig egen försörjning och 
tillgängligheten i detta fall komma i kontakt med vården och samverkanspartner när de bokar SIP. SIP är en 
mötesform som behöver genomföras kontinuerligt för att socialsekreterarna ska bli trygg i arbetet med sjukskrivna 
och initiera till SIP.  
 
Statistiken visar att 45 SIP har genomförts under år 2020, men SIP-samordnaren har kännedom om 26 SIP. Det hade 
varit möjligt att skicka ut fler enkäter till deltagare, samverkanspartners och socialsekreterare, men troligen har 19 
genomförda SIP initierats av vården. Kvalitén på SIP ska endast mätas inom ekonomiskt bistånd och när 
socialsekreteraren har initierat till SIP. Det finns behov att särskilja besluten om vem som initierar till SIP, SIP 
initierat av socialsekreterarna och SIP initierat av vården.  



 
 
 

6. Ekonomisk rapport 
 
Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var 
orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen 
 
Se separat ekonomiskt redovisning. 
 
Kostnadsslag Budget Utfall 
Aktiviteter   
Externa tjänster    
Lönekostnader    
Lokalkostnader   
Material    
Resekostnader    
Övriga kostnader    
Summa   
 

7. Underskrift av insatsägare 
 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
 



 
 
 
Bilaga 1 deltagare: 
Mätperiod: 2020-01-01-2020-12-31. 
Antal respondenter: 14 av 26 respondenter besvarade enkäten.  
Respondenter per vecka: vecka 20: 4 respondenter, vecka 26: 1 respondent, vecka 39: 1 respondent, vecka 41: 1 
respondent, vecka 44: 3 respondenter, vecka 46: 1 respondent, vecka 47: 1 respondent, vecka 48: 1 respondent, 
vecka 49: 1 respondent. 
Målsättning: 70 % av målgruppen Deltagare ska skatta minst 7 på en tiogradig skala gällande sin upplevelse och 
viktighet av samsyn, delaktighet, stöd och försörjning. 
 
Deltagare: Samsyn 

• Hur viktigt är det för dig att förstår vem som göra vad, efter en samordnad individuell plan (SIP)? 
• Jag upplever att det är tydligt vem som gör vad efter SIP. 

 

 
 

Deltagare: Delaktighet 
• Hur viktigt är det för dig att vara delaktig inför och under SIP?  
• Jag upplever att jag får vara delaktig vad som är viktigt för mig inför och under SIP. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Deltagare: Stöd 

• Hur viktigt är det för dig att få bestämma om vilket stöd du vill ha din rehabilitering? 
• Jag upplever att jag vår vara med och bestämma vilket stöd jag behöver i min rehabilitering.  

 

 
 
Deltagare: Försörjning 

• Hur viktigt är det för dig att komma närmare egen försörjning? 
• Jag tycker det är viktigt för mig att jag kommer närmare egen försörjning (arbete, aktivitetsersättning 

eller sjukersättning) 
 

 



 
 
 
Bilaga 2 socialsekreterare. 

 
Mätperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31  
Antal respondenter: 16 av 21 respondenter 
Respondenter per vecka: vecka 20: 5 respondenter, vecka 21: 1 respondent, vecka 23: 2 respondenter, vecka 24: 
2 respondenter, vecka 39: 1 respondent, vecka 40: 1 respondent, vecka 43: 3 respondenter, vecka 45: 1 respondent 
Målsättning: 70 % av målgruppen Socialsekreterare ska skatta minst 7 på en tiogradig skala gällande sin 
upplevelse och viktighet av kunskap, kvalité, samsyn, stöd och tillgänglighet.  
 
Socialsekreterare: Kunskap 

• Hur viktigt är det för dig att ha kunskap att själv boka, vara mötesledare, dokumentera SIP och följa upp 
planeringen från SIP? 

• Jag upplever att jag har tillräckligt med kunskap att själv boka, vara mötesledare och dokumentera SIP 
och följa upp planeringen från SIP. 

 

 
 
Socialsekreterare: Kvalité  

• Hur viktigt är det för dig att SIP har en god kvalité som god förplanering, tydligt syfte, mål och att alla 
parter är delaktiga? 

• Jag upplever att SIP hade en god kvalité som god förplanering, tydligt syfte, mål och att alla parter är 
delaktiga 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Socialsekreterare: Samsyn 

• Hur viktigt är det för dig att alla aktörer efter SIP har en samsyn kring deltagarens rehabilitering, vem 
som gör vad? 

• Jag upplever att alla aktörer efter SIP har en samsyn i deltagarens rehabilitering, vem som gör vad. 
 

 
Socialsekreterare: Stöd 

• Hur viktigt är det för dig att ha kunskap om vilket stöd den sjukskrivne behöver i sin rehabilitering och 
gå mot egen försörjning? 

• Jag upplever att jag har tillräckligt med kunskap för att stödja den sjukskrivne i sin rehabilitering och gå 
mot egen försörjning 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Socialsekreterare: Tillgänglighet 

• Hur viktigt är det för dig att komma i kontakt med vården och samverkanspartners när du bokar SIP? 
• Jag upplever att det var lätt att komma i kontakt med vården och samverkanspartners när jag bokade 

SIP. 
 

  



 
 
 
Bilaga 3 samverkanspartners. 
 
Samverkanspartners:  
Mätperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31  
Antal respondenter: 47 av 88 respondenter 
Respondenter per vecka: vecka 20: 16 respondenter, vecka 21: 1 respondent, vecka 23: 5 respondenter, vecka 
24: 1 respondent, vecka 39: 4 respondenter, vecka 40: 1 respondent, vecka 42: 3 respondenter, vecka 43: 4 
respondenter, vecka 45: 2 respondent, vecka 46: 2 respondenter, vecka 47: 6 respondenter, vecka 48: 1 respondent, 
vecka 49: 1 respondent. 
Målsättning: 70 % av målgruppen samverkanspartners ska skatta minst 7 på en tiogradig skala gällande 
viktighetsfråga och sin upplevelse till viktighetsfrågan.  
 
Samverkanspartners: Kvalité 

• Jag upplever att SIP hade en god kvalité  

 
 

 

 
 

Samverkanspartners: Samsyn 
• Jag upplever att alla aktörer efter SIP har en samsyn i deltagarens/patientens rehabilitering, om vem som 

gör vad. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Samverkanspartners: Samverkan 

• Jag upplever att det är lätt att samverka med patientens/deltagarens socialsekreterare för att personen 
ska lyckas i sin rehabilitering.

 
 
Samverkanspartners: Stöd 

• Jag upplever att mitt stöd är viktigt i patientens/deltagarens rehabilitering och att de har möjlighet att gå 
mot egen försörjning (arbete, aktivitets- och sjukersättning). 

 

 
Samverkanspartners: Tillgänglighet 

• Hur viktigt är det för dig att komma i kontakt med socialsekreteraren för att boka SIP? 
• Jag upplever att det var lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren för att boka SIP.
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Slutrapport  
1. Insatsen 

Insatsens namn: 

I-Kraft arena 

Tidsperiod: 

2020-01-01 – 2020-12-31  

Beviljat medel: 

600 000 kronor 

 
2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation 

Individ och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kontaktperson för insatsägare 
Pia Andersson 

E-post 
pia.andersson@sundsvall.se  

Organisation 

Sundsvalls kommun 

Kontaktperson 
Mari Marell 

E-post 
mari.marell@sundvall.se  

Organisation 

Individ och arbetsmarknadsförvaltningen 
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3. Insatsbeskrivning 

3.1 Bakgrund till insatsen 
 
I-Kraft arena var från start ett ESF projekt och övergick till att ingå i ett gemensamt projekt via 
Samordningsförbundet under 2019. Projektet genomfördes i samverkan mellan Socialtjänsten och Favi. 
Tanken var att utforma en verksamhet (I-Kraft) för personer med psykisk ohälsa i åldrarna 18-65 år.  

Under 2019 blev det klargjort att I-Kraft bestod av 2 separata verksamheter med tydliga kopplingar. Det 
resulterade i att två separata ansökningar skickades till Samordningsförbundet, där I-Kraft arena är en. I-
Kraft arena beviljades medel för 2020. 

 
3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen? (vi ska alltså bara 
ange de exakta aktiviteter som vi skulle jobba vidare med/utveckla eller färdigställa detta år?)  
 

• Att tydliggöra arenan som insats med ingångar som är relevanta för uppdraget   
• Att utveckla arenans utbud till att även innefatta stöd vid studier på vägen mot egen försörjning 
• Att i samverkan med remittenter se över formen för uppföljningar för att minska risk för 

institutionalisering 
• Att undersöka möjlighet till efterstöd 

 
 

3.3 Målgruppen för insatsen 
 

• Personer med psykisk ohälsa 
• 18-40 år 

 
 

4. Resultat och utfall av insatsen 
I-Kraft arenas mål är uppdelad på tre olika områden som redovisas i denna ordning 

• Projekt- och samverkansmål 
• Kvantitativa mål 
• Kvalitativa mål 

 
4.1 Insatsens mål 
Ange uppsatta mål för insatsen 
 

Har målet 
uppnåtts? Ja 
eller nej 

Utfall/resultat för respektive mål 

Projekt- och samverkansmål   
Att tydliggöra arenan som insats med 
ingångar som är relevanta för uppdraget   
 

Ja Eftersom arenan är en förrehabiliterande 
insats är de relevanta ingångar;  

• i första hand via Rehabvägledare, 
Socialsekreterare och Ung Kraft  

• i andra hand Arbetsmarknadstorgets 
arbetskonsulenter och KAA  

Att i samverkan med Vuxenutbildningen 
skapa förutsättningar för ett utökat stöd 
vid studier 

Ja/nej  En samverkan finns via studieförberedande. 
En naturlig länk har uppstått genom 
rehabvägledare med uppdrag att arbeta med 
deltagare på studieförberedande. Under 
2020 har vi samarbetat med 4 deltagare. En 
av dem har skrivits in på arenan från 
studieförberedande. Ytterligare 2 personer 
väntar på plats för studier.  



Samordningsförbundet                
i Sundsvall  
           
 

                                       
 

För att uppfylla målet behöver vi utveckla 
samverkan i större utsträckning och även 
med deltagare som distansstuderar på deltid  

Att i samverkan skapa rutiner för 
uppföljning av deltagare 

Ja Rutiner har skapats. Uppföljningar sker var 
4-8 vecka, beroende på var i processen 
deltagare befinner sig. En del av  
uppföljningarna har under året genomförs 
via Skype beroende på Covid-19.  

Att ta reda på förutsättningar för att kunna 
erbjuda efterstöd 

Ja  Behovet är mindre än vad vi trodde tack 
vare överflyttningar till nästa steg med små 
steg. Därför läggs planen på efterstöd ned.   

Kvantitativa mål   
50 % till arbetsmarknadsåtgärd  Ja  Av de 32 deltagare som avslutats har 55 % 

avslutats mot arbetsmarknadsåtgärd 
(praktik/studier/arbete). Av dem har 5 gått 
vidare till reguljär anställning i direkt 
anslutning till avslut. Två av dem utan 
subventionerad anställning 

40 % till annan behovsanpassad lösning Ja 39 % har avslutats mot annan 
behovsanpassad lösning 

Kvalitativa mål   
Ökad livskvalitet Ja/nej Det är 33 personer som avslutats. Av dem är 

det 20 personer som svarat på enkäten. Av 
dem har 84 % svarat att de upplever en ökad 
livskvalitet.  En bortfallsanalys visar att 90 
% handlar om att deltagare under en tid 
varit på väg vidare och minskat tiden på 
arenan succesivt. När sedan avslut blir ett 
faktum, har deltagare inte varit på arena alls 
under en period och därav inte fått 
möjlighet att besvara enkät. För att uppfylla 
målet helt behöver arenan skapa bättre 
rutiner för dessa deltagare.  

Steg närmare arbetsmarknaden 
Stegförflyttningar sker individuellt 

Ja 72 deltagare har varit inskrivna under 2020. 
61 deltagare har tagit steg närmare 
arbete/studier.7 deltagare har avslutats mot 
sysselsättning, vilket gör att de inte tagit 
steg närmare arbete/studier. 4 deltagare har 
inte varit på plats i tillräcklig utsträckning 
för att kunna göra en bra bedömning.   
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4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 
 
I-Kraft arenans bas återfinns i psykiatrisk rehabiliteringsprocess via Boston modellen och 
styrkemodellen (Strength model). Vi bygger verksamheten med en tro på individens egen drivkraft. 
Modellen beskrivs med våra faser, återhämtning, egenmakt, ansvar och frihet. För att bättre kunna 
beskriva och utveckla verksamheten har I-Kraft arena tagit del av Fir-eModellen (Fir-e) ”en holistisk 
modell för självåtervinning”.  
 
I-Kraft arenas modifiering är en förklaringsmodell som används vid samverkansmöten för att öka 
förståelsen för I-Kraft arenas arbetsmetod. Vi använder 5 av de 7 stegen som ingår i modellen och de är 
uppdelade i de 4 faser som utarbetades under ESF projekttiden (vilja, välja skaffa, behålla eller 
återhämtning, egen makt, ansvar och frihet).  
 
Den första fasen handlar om en deltagares önskan om en förändring av den nuvarande situationen. För att 
kunna uppnå en förändring krävs det att deltagaren får en möjlighet till eftertanke och stöd i att se sina 
förmågor och styrkor. Denna del handlar mycket om att återhämta sig. Det vi på arenan gör under denna 
tid är att stimulera den hjärnhalva som inte varit aktiv på ett tag. Här behöver deltagaren vara i en 
avspänd miljö tillsammans med andra.  
 
När sedan deltagaren har börjat se sig själv och fått upp energinivån något börjar vi jobba med egenmakt. 
Deltagaren behöver komma till insikt om att en förändring är nödvändig för att måendet ska bli bättre. 
Det är deltagaren som styr genom att göra aktiva val genom en inre process som pågår.  
 
Vid nästa steg börjar vi bygga på deltagarens egna styrkor och förmågor för att utvecklas och lämna över 
ansvaret för livet i deras händer. Denna fas handlar om att skapa en förmåga att behålla och projicera den 
nya livsstilen i andra miljöer och sammanhang. Då finns det möjlighet att tänka framåt och börja skapa 
en handlingsplan för att komma vidare mot arbete eller studier. 
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Under den sista fasen är det dags för deltagaren att gå vidare och utmana sig själv i nya miljöer. Under 
denna fas bör deltagaren få stor möjlighet att prova nya vägar utanför det invanda, med möjlighet att 
komma tillbaka för att fylla på och coachas vidare.  
 
Varje steg sker i små och hanterbara steg. Vi anpassar utifrån varje individs förutsättningar, men för att 
utvecklingen ska gå framåt är trepartssamtalen viktiga. Remittenter kan påpeka utvecklingssteg som 
stärker individens möjlighet att se sin egen utveckling. Det stärker deltagarens tro på sig själv.   
 

 
4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)  
Arbetet har förändrats genom Covid-19. De största förändringarna handlar om veckovisa 
telefonkontakter med deltagare inom riskgruppen och att uppföljningar med remittent sker i stor 
utsträckning via skype. För arbetscoacherna handlar förändringarna även om ändring av personalstyrkan 
då en av coacherna tillhör riskgrupp och fått andra uppgifter att utföra. För att täcka upp har Samordnare 
arbetat som coach och ambulerande coach inom IAF har utökad tid på arenan.  
 
Covid-19 har också påverkat deltagare på olika sätt. Den första tiden såg vi några deltagare som var på 
väg mot arbete backa något steg i utvecklingen. Främst beroende på att arbetsmarknaden stannade upp. 
Det har lärt oss att vi behöver arbeta ännu mer med oförutsägbara händelser i planeringen för deltagare. 
Deltagare har även påverkat negativt på väg mot nästa steg, då utbudet av arbetsplatser har minskat. 
 
Samverkan med Vuxenutbildningen har påverkats av Covid-19 och har försenat arbetet med att utöka 
stöd vid studier. Vi har inte heller kunnat genomföra de studiebesök på Studieförberedande med 
deltagare som var planen. Dock har covid-19 fört med sig att deltagare som redan studerade på deltid har 
genomfört sina studier på distans och använt arenan som studieplats.  
 
Under Covid-19 perioden har även inflödet på arenan stoppats. Gruppen har varit den samma och det har 
fört med sig en mer familjär atmosfär. Det positiva är att alla deltagare kan umgås och bjuder in varandra 
i alla aktiviteter. Baksidan är att deltagare stannar upp i utvecklingen som individ, då fokus har varit på 
kamratskap. Tilläggas ska även att arenan har kunnat ha öppet ända till den 14 december, vilket har varit 
positivt för våra deltagare. 
 
Under denna tid som varit extra påfrestande för många av våra deltagare har en del nya aktiviteter visat 
sig hjälpsamma. Vi har bl.a haft en stegtävling för att främja rörelse och vistelse utomhus som blev 
mycket uppskattad. Dessutom har flertal av våra deltagare som inte kunnat vara på arenan på grund av 
Covid-19 fått hemuppgifter så som städa, diska och promenader. De har då skickat bilder via sms till 
personalen för att visa på aktiviteter. Några har till och med skickat före och efter bilder.   
 

 
4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 
Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats? 
 
Styrgruppen för I-Kraft arena har beslutat att det är samordnare som följer upp målen och redovisar det 
på styrgruppsmötena som sker vid 4 tillfällen under året. I styrgruppen ingår representant från 
Samordningsförbundet, avdelningschef, närmaste chef, chef för Arbetsmarknadstorget och chef för 
rehabvägledare.  
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5. Analys 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga 
verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst 
m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?  
 
Behovet av offentlig försörjning minskar i ringa utsträckning under tiden på I-Kraft arena. Det vi 
däremot kan se är en ändring av offentlig ersättning där  deltagare ändrat från kommunens 
försörjningsstöd till Försäkringskassans aktivitetsstöd/sjukersättning och från försörjningsstöd till 
lönearbete med och utan subventioner. Arbetet med att ändra ersättning sker i stor utsträckning 
samverkan med Ung Kraft. Något som I-Kraft arena tidigare har kunnat utröna är att verksamheten 
minskar besök inom sjukvården (somatisk och psykiatri)och detta har visat sig tydligare under pandemin. 
 
Vad gäller samarbetet med Arbetsförmedlingen har myndigheten beslutat att eftersom I-Kraft arena är en 
förrehabiliterande insats kommer inte ett deltagande i verksamheten att vara underlag för aktivitetsstöd. 
Detta är befogat då deltagare inte är redo för arbetsmarknaden vid start på I-Kraft arena. Dock är det 
rimligt att aktualisera frågan om aktivitetsstöd när deltagare är i steg 4 och 5. Det behöver vi skapa 
rutiner för att se till att så görs och lyfta fram när tid är inne för det. Samtal med arbetsförmedlingen är 
här nödvändig 
 

 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?  
Det har inte efterfrågats någon utvärdering av påverkan av insats. Indirekt sker en viss påverkan inom 
ramen för samverkan via Individ och arbetsmarknadsförvaltningen.  
 

 
5.3  Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 
Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Vad har gått bra och mindre bra i arbetet? 
 
Under året har vi fått många nya kunskaper om målgrupp och arbetssätt. Här redovisar jag några av dem.  
 
Samarbetet med KAA har lärt oss att deltagare som är under 18 inte bör vara på en arena där målgruppen 
är upp till 40 år. Motsättningar med föräldrar kan uppstå och uppstår då minderårig blir kompis med 
äldre deltagare och umgås även på fritiden. Dock har arenans upplägg visat sig fungera bra även för den 
yngre målgruppen. Det för med sig funderingar om det finns ett behov av liknande verksamhet i 
samverkan med Barn och Utbildning.   
 
Socialsekreterare har även lyft behovet av insats för dem över 40 år.  möjligen knutet till några 
bostadsområden olika dagar. Jag som Samordnare på I-Kraft arena skulle gärna delta i ett utvecklande av 
”arenor” i samverkan och kanske knutet till bostadsområden. 
 
En erfarenhet av att arbeta med personer som har någon form av autismspektrumstörning är att det kan ta 
tid innan en individ är redo för nästa steg. Det beror främst på att det är ofta är många parallella 
processer som pågår samtidigt och vi har identifierat tre huvudprocesser som utvecklingsarbetet bygger 
på. De tre områdena är mognadsprocess, tillitsprocess och förståelsen för den egna förmågan i 
sammanhang med andra.  
 
Arenans erfarenhet visar också på vikten av att arbeta med förändringar i stort och i smått. Därför 
genomför arenan förändringar på miljö och aktiviteter med jämna mellanrum. Detta måste dock ske 
under kontrollerade former och med en tydlig plan för vad som ska förändras. Förändringsarbetet skapar 
bättre förutsättningar för deltagare att klara de ständiga förändringar som sker i samhället eller på en 
arbetsplats. 
  



Samordningsförbundet                
i Sundsvall  
           
 

                                       
 

Uppföljningar med remittent är ett viktigt moment till stöd för deltagarens utveckling mot uppsatta mål ,  
en kunskap som förstärkts ytterligare. Var 4-8 vecka sker uppföljningar, beroende på var deltagaren är i 
utvecklingsprocessen och vi testar nu det framtagna uppföljningsmaterialet.  
 

 
1.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt 

och innehållsmässigt) 
 
Under hela 2020 har det varit en balansgång mellan en förhoppning om att verksamhetens resultat ska 
leda till en fortsättning och en förståelse över att verksamheten kanske inte uppfyller de kriterier som 
återfinns vid gängse arbetsmarknadsåtgärd. Värt att påpeka är att, verksamheten som är en 
förrehabiliterande insats innan arbetsmarknadsåtgärd, också skapar förutsättningar till rätt 
ersättningsform när arbetsförmåga inte visar sig finnas. Nu gläds vi över ett positivt besked om 
implementering och ser fram emot fortsatt utvecklingsarbete. 
    

 
5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat  
När deltagare ska avslutas mot daglig verksamhet är processen lång och tiden på arena utökas markant. 
Deltagare är kvar i verksamheten ytterligare minst 6 månader upp till 1,5 år. Här ser vi behov av en 
översyn i syfte att skapa bättre övergångar oavsett om det är SoL eller LSS beslut.  
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6. Ekonomisk rapport 

 
Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var 
orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen 
 

 
Kostnadsslag Budget Utfall 

Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)     

Externa tjänster (typ av köpt tjänst) 12 000 kr 12 000 kr 
Lönekostnader  555 000 kr 542 162 kr 
Lokalkostnader 33 000 kr 33 000 kr 
Material (ange typ av material)     
Resekostnader (ange typ av aktivitet)     
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)     
Summa 600 000 kr 587 162 kr 
   
Budget hela 
verksamheten Antal % 

Kostnad/ 
december 

Antal 
månade Totalt/år korrigering 

Personalkostnader  
Samordnare 1 50 298 212 12 294 000 

 Arbetscoacher 3 100 1 216 677 12 1 526 000   
Kursledare 1 50 215 620 12 234 000   
Summa 1 730 509   2 054 000 

 Verksamhetskostnader 
Köp av livsmedel     80 486 12 100 000 96 000 
Köp av varor     25 619 12 60 000 

 Köp av tjänst     37 997 12 60 000 
 Lokalkostnad     1 200 000 12 1 200 000   

Summa     1 344 102    1 420 000 4 000 
Totalt     3 074 611    3 474 000 4 000 

Fördelning 
Individ och Arbetsmarkandsförvaltningen 2 874 000   2 874 000   
Samordningsförbundet  600 000   600 000   
Summa 3 474 000   3 474 000   
 

 
7. Underskrift av insatsägare 

 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
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Del/slutrapport  

Denna mall ska användas vid del- och slutrapportering av insatser finansierade av 
Samordningsförbundet Sundsvall. Rapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet 
enligt avtal. 
 

1. Insatsen 

 
Insatsens namn: 

I Kraft Rehabvägledare 

Tidsperiod: 

2020 

Beviljat medel: 

604.663 kr 

 
2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats - Organisation 

Sundsvalls kommun, Individ- & arbetsmarknadsförvaltningen 

Kontaktperson för insatsägare 

Mattias Gillow 

E-post 

mattias.gillow@sundsvall.se 
Organisation 

 

Kontaktperson 

 

E-post 

 
 

3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 

Andelen med psykisk ohälsa i vårt samhälle ökar, inte minst andelen unga vuxna med psykisk ohälsa ökar. De 
insatsutbud som idag finns inom IAF för personer med psykisk ohälsa täcker inte fullt det behov som målgruppen 
har. Verksamheterna är dessutom biståndsprövade – kräver en ansökan och ett bifallsbeslut för att delta. I-Kraft 
Rehabvägledning kräver inget biståndsbeslut för att delta, och syftar till att ge möjlighet för människor att i sin egen 
takt utforska sig själva, sin potential och öka sin delaktighet i samhället.  
Verksamhetens mål är att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser. Detta som ett led i steget mot att 
individen blir mer självständig, mår bättre och kan komma ut i arbete, sysselsättning eller studier. 
 
I Rehabvägledarnas uppdrag ingår även att stödja deltagarna i studieförberedande gruppen på vuxenutbildningen. 
Vilket innebär att en av rehabvägledarna är på vuxenutbildningen en hel dag i veckan och stödjer aktivt i nuläget 14 
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elever. Det är som max 40 inskrivna elever i denna grupp. Uppdraget varierar mellan 40-50% av en heltidstjänst. 
 
Rehabvägledarna har för tillfället 38 pågående ärenden (med de 14 eleverna från studieförberedande gruppen 
inräknat). Det är idag 11 personer i kö till Rehabvägledarna, samt 10 st som väntar på studiebesök, således totalt 21 
personer i kö., vilket visar på ett större behov än vad man i nuläget kan uppfylla. De som får insatsen och de som 
står i kö har alla det gemensamt att de behöver en förberedande utforskande utvecklingsinsats innan de kan gå 
vidare med annat stöd för att nå en hållbar egen försörjning. 

 
 3.2 Syfte med insatsen.  

Insatsen syftar till att stödja och vägleda individer till ett bättre mående och ökad aktivitet inom viktiga livsområden 
såsom boende, studier, arbete, sysselsättning, social gemenskap, relationer, och fritid.  
-Att fortsatt utveckla arbetssättet för målgruppen, utifrån de evidensbaserade metoder som stödjer individens 
återhämtning till ett förbättrat psykiskt mående, och möjliggör att individen uppnår ett så självständigt liv som 
möjligt. 
-Att i samverkan med remittenter vidareutveckla former för samarbete och uppföljningar som är av vikt för att 
personen över tid ska uppnå sina mål inom olika livsområden. 

 
3.3 Målgruppen för insatsen 

Målgruppen är personer med psykisk ohälsa i åldern 18-65 år. Vi använder begreppet psykisk ohälsa som en 
samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer 
allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.1 De psykiska besvären kan beroende på typ 
och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Målgruppen har oftast en komplex problematik med 
långvarigt utanförskap. 

 

4. Resultat och utfall av insatsen 

 
4.1 Insatsens mål 

Ange uppsatta mål för insatsen 
Har målet 

uppnåtts? 

Ja eller nej 

Utfall/resultat för respektive mål 

Projekt- och samverkansmål   

Att implementera evidensbaserade metoder för 
att stödja målgruppen till ökad självständighet 
och bättre mående. 

Ja  

Att i samverkan tydliggöra Rehabvägledarnas 
arbetssätt och skapa relevanta ingångar. 

Ja Kontakt med Rehabvägledare sker via 
socialsekreterare inom IAFs vuxenenheter och 
arbetskonsulenter, samt Ung kraft, Individstöd och 
regionens psykiatri. Egen kontakt förekommer 
också. 

Att i samverkan med 
Vuxenutbildningen/studieförberedande 
verksamheten skapa förutsättningar för 
individen att lyckas med studier. 

Delvis Pga. sjukdom bland personal samt Covid-19 har 
verksamheten under våren bedrivits i ringa 
omfattning. Verksamheten har  återupptagits som 
vanligt under hösten 2020. Idag har vi 20% 
personalresurs för detta uppdrag och utvärdering av 
resursbehov har skett under hösten vilket tydliggjort 
ett faktiskt personalbehov på 40-50%. 

Att i samverkan skapa rutiner för uppföljning 
av deltagare 

Ja Rutiner för uppföljning har arbetats fram med vissa 
samverkansparter. 

Kvantitativa mål   
50 % till arbetsmarknadsåtgärd  Nej  Inga avslut under året. 

                                                 
1 Ur Fortes skrift Begrepp mätmetoder och förekomst från 2015. 
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40 % till annan behovsanpassad lösning Nej 2 personer avslutat på eget initiativ utifrån mående. 
Kvalitativa mål   
Ökad livskvalitet Ej mätt Klient enkät har utformats och testats för att 

användas 2021.  
Steg närmare arbetsmarknaden Ja Vad menar vi egentligen med det?  Svårt att mäta 

vilket gjort att vi beslutat att använda oss av 
förändrings-instrumentet ORS(Outcome rating 
scale, under 2021. 

 

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 

Verksamheten innefattar två heltidstjänster Rehabvägledare samt en projektsamordnare på ca.10-15%. Deltagarna 
ska få hjälp och stöd med att planera och genomföra önskade förändringar i sitt liv. Personen ska i egen takt och 
med ett individuellt, flexibelt stöd få möjlighet att hitta en väg framåt för delaktighet i önskade sammanhang som 
också leder till ett förbättrat psykiskt mående. Syftet är att på sikt skapa möjligheter till att nå personliga mål inom 
olika livsområden. De metoder som Rehabvägledarna använder är Psykiatrisk rehabilitering, SE (Supported 
Education) och Case Management. 

 

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm) 

Sedan december 2019 är en av rehabvägledarna långtidssjukskriven, vilket medfört ett stort avbräck i 
verksamhetens dagliga drift. En liten verksamhet som denna blir direkt påverkad när hälften av styrkan saknas.  
Under 2020 har vi varit tvungna att tillfälligt stoppa intag av deltagare, samt avvakta aktiviteter som studiebesök 
med deltagare och dialogmöten med samverkanspartners. Vikarie är anställd sedan 1 april, tyvärr blev 
introduktionen under april haltande pga den rådande Covid-19 pandemin. Verksamheten har i egentlig mening inte 
kunnat bedrivas som planerat, förrän i mitten av maj. Vi har under hösten jobbat för att ha fullt deltagarantal för 
rehabvägledarna, dvs. ca 15-20  deltagare/medarbetare. I november var antalet 38 deltagare. 9 personer står på kö 
och 11 personer vill komma på informationsmöte. Uppföljningsformulär har tagits fram med stöd av 
kommunförbundet, samt NKI enkät är framtagen för att börja användas 2021.  
 
I vårt uppdrag ligger även att stödja eleverna som går studieförberedande kurs på vuxenutbildningen. Detta gör vi 
på ca 40% av en heltidstjänst. Men arbetet har påverkats av vår periodvis minskade bemanning samt restriktionerna 
som följts av covid-19 pandemin. Vilket inneburit att vi haft detta uppdrag delvis vilande under året.  

 

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 

I samråd med styrgrupp och närmaste chef är det samordnare som följer upp målen. I styrgruppen ingår 
representant från Samordningsförbundet, avdelningschef, närmaste chef, chef för Arbetsmarknadstorget 
och chef för Rehab vägledare. 

 

5. Analys 

 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga 

verksamheter?  
Enligt samverkanspartners så täcker verksamheten in det gap som finns gällande de behov av stöd och insatser 
målgruppen har för att nå ett bättre mående och på sikt nå färdigheter för att lyckas uppnå mål om ett självständigt 
liv. Den tilltagande kön till insatsen är en signal om att fler deltagare har detta behov. 

 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter? 

Internt inom IAF har det blivit tydligare ingångar. Förbättrad och enklare kontakt med psykiatrin. 
 

5.3  Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 

Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Ett speciellt år med tanke på hur covid-19 
pandemin påverkat vårt och samverkanspartners arbete, samt det faktum att en liten enhet som våran, med två 
personal är mycket sårbar för yttre omständigheter. 
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5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras  
Förutsatt att vi har en tydligare bild av resultaten utifrån Rehabvägledarnas arbetssätt i slutet av projektet så blir det 
IAFs enhet Arbete & Försörjning som får ta ställning till ev. implementering inom befintlig ekonomisk ram. 

 
5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat 

 

 
6. Ekonomisk rapport 

 
Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var 

orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen 

 
 

Kostnadsslag Budget Utfall 

Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier 
mm) 

  

Externa tjänster (typ av köpt tjänst)   
Lönekostnader  549.66 kr 530.364 kr –(mindre utfall pga. 

sjukfrånvaro) 
Lokalkostnader   
Material (ange typ av material)   
Resekostnader (ange typ av aktivitet)   
Övriga kostnader Verksamhetskostnad 
Dator/mobil/licenser/resor mm 

55.000 55.000 

Summa 604.663 kr 585.364 kr 
 

7. Underskrift av insatsägare 

 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
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Del/slutrapport  
Denna mall ska användas vid del- och slutrapportering av insatser finansierade av 
Samordningsförbundet Sundsvall. Rapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet 
enligt avtal. 
 

1. Insatsen 

 
Insatsens namn: 

Lönekostnader och omkostnader för en heltidsutredare från Försäkringskassan under 2020-2021. 

Tidsperiod: 

2020-2021 

Beviljat medel: 

624 082 kronor. 

 
2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats - Organisation 

Marie Jansson, Försäkringskassan  

Kontaktperson för insatsägare 
Fredrik Samnegård, områdeschef 

E-post 
fredrik.samnegard@forsakringskassan.se 

Organisation 

Försäkringskassan 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 

 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 

 

Kontaktperson 
 

E-post 
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3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 
Sedan Arbetsmarknadstorget startades har det funnits svårigheter för Försäkringskassan att delta i 
samverkan för de kommuninvånare som uppbär aktivitetsersättning. Risken har varit att de som inte fått 
ta del av samverkan har hamnat i utanförskap och i det längre perspektivet varit i behov av ekonomiskt 
bistånd.  

Försäkringskassan har ett samordnande uppdrag men myndigheten har inte själva insatser att samordna 
för individer som uppbär aktivitetsersättning. Det har medfört att Försäkringskassan inte har haft 
möjlighet att samverka effektivt på Arbetsmarknadstorget eftersom myndigheten inte kunnat arbeta med 
sin målgrupp.  

För att individer som uppbär aktivitetsersättning ska kunna ingå i samverkan mellan de aktörer som finns 
på Arbetsmarknadsrådet behövs en resurs från Försäkringskassan som kan arbeta med ärenden från 
Försäkringskassan tillsammans med en arbetskonsulent från kommunen. Övriga samverkansparter har 
även ett behov av erfarenhetsutbyte med Försäkringskassan.  

 
 

3.2 Syfte med insatsen (Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?) 
Syftet är att ge förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parterna och skapa 
förståelse för varandra uppdrag. Men även att samverka tillsammans med kommunens arbetskonsulent i 
individärenden som uppbär aktivitetsersättning.  

 
3.3Målgruppen för insatsen 
Individer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukpenning. 

 
4. Resultat och utfall av insatsen 

 
4.1 Insatsens mål 
(Ange uppsatta mål för insatsen) 
 
Försäkringskassan och kommunen ska 
kunna bidra till en effektiv samverkan 
så att individer får/återfår 
arbetsförmåga.  
Utreda behov och förutsättningar för 
arbete eller studier.  
 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
 
Ja. Under kvartal 2 2020 
har 10 personer 
aktualiserats till 
arbetsmarknadstorget.  - 
personer är inskriven under 
hösten 2020 

Utfall/resultat för respektive mål 
 
Under 2020 har 15 personer 
avslutats, 10 kvinnor och 5 män. Av 
dessa har 6 personer gått ut i 
anställning 3 män och 3 kvinnor.  
2 av anställningar med lönestöd 
från Arbetsförmedlingen.  
4 personer avslutats till studier 
folkhögskola och universitet, 3 
kvinnor och 1 man. 5 deltagare, 1 
man och 4 kvinnor har avslutats 
åter till Försäkringskassan 
  
3 personer har fått anställning till 
någon del men ännu inte avslutats 
på Arbetsmarknadstorget eftersom 
arbetsförmågan inte är fullt 
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klarlagd. 1 man har ökat upp sin 
arbetstid i anställning från 50 % till 
75 %, fortsatt testa arbetsförmågan. 
1 Man har fått anställning på 75 % 
fortsätter testa arbetsförmåga. 
Dessa båda anställningar har 
lönestöd från Arbetsförmedlingen. 
En kvinna har fått 25 % tim. 
anställning, fortsätter utreda 
arbetsförmågan. 

 
4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 
Försäkringskassans handläggare har som uppdrag att kontakta individer med aktivitetsersättning som är 
redo att påbörja arbetsförberedande insatser.  Arbetssättet innebär att utreda behov, förutsättningar och 
aktuell medicinsk planering samt ge information om arbetsmarknadstorget. Oftast sker det i samråd med 
vården och personliga möten med individen.  Därefter aktualiseras ärendet i beredningsgrupp på 
Arbetsmarknadstorget med övriga samverkanspartner från kommunen, regionen och 
Arbetsförmedlingen.  
Syftet är att inhämta information och få en samsyn kring individens behov och möjligheter. Därefter 
bokar Försäkringskassan ett trepartsmöte tillsammans med arbetskonsulent för fortsatt planering.  
 
Arbetskonsulenten fortsätter att träffa deltagaren för kartläggande samtal enligt ISA metoden. 
Uppföljning sker regelbundet i form av avstämningsmöten på Arbetsmarknadstorget med 
Försäkringskassans handläggare, arbetskonsulent och deltagaren. Vid behov kan andra parter kopplas in, 
arbetsterapeut, psykolog och/eller företagskoordinator. Det kan även bli aktuellt med avstämningsmöten 
med läkare. Under hösten 2020 har även Arbetsförmedlingen deltagit i ett första möte med deltagaren. 
För att ge information och se över om Arbetsförmedlingens insatser kan vara ett alternativ.    

 
4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm) 
Utifrån Covid- 19 har det blivit en nedgång i nya ärenden efter mars 2020.Vissa personer har tillhört 
riskgruppen och därför inte kunnat påbörja insatser. Restriktioner i att ha personliga möten har även 
försvårat arbetet då metoden till stor del består i att skapa relationer med deltagare via personliga möten. 
Under hösten 2020 har det varit mer utrymme att träffa nya deltagare och ett stabilt inflöde.   

 
4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 
Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats? 
 
Fortlöpande utvärdering av ärenden i ärendediskussioner mellan Försäkringskassans handläggare och 
arbetskonsulent.  

 
5. Analys 

 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga 
verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst 
m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?  
 
När ansökan gjordes till samordningsförbundet var den önskade effekten att minst hälften av deltagarna 
som skrivs ut har högre grad av arbetsförmåga/studier än när de skrev in och att resultatet från 2019 är en 
rimlig nivå. Under 2019 aktualiserade 18 nya deltagare. Under första kvartal har 6 personer skrivits ut 
med högre grad av arbetsförmåga/studier än när de skrev in. Det visar på att effekten av insatsen leder till 
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minskat antal i förlängningen av personer som är i behov av offentlig försörjning. De personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden har fått möjlighet att pröva på arbete och komma ut i ett socialt 
sammanhang. Bryta isolering och få möjlighet att på sikt få egen försörjning. 
 

 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter? 
Närmare samarbete i och med att Försäkringskassans handläggare suttit i samma lokaler som 
arbetskonsulenten. Snabbare kontaktvägar att boka möten och få till en gemensam planering, utbyta 
kunskaper och erfarenheter. Samverkan med vården har ökat.  
 

 
5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 
Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Vad har gått bra och mindre bra i arbetet? 
 
Målgruppen unga med funktionshinder är ofta behov av lång startsträcka, viktigt att bygga upp en 
relation över tid och förstärka tryggheten att våga pröva eller se andra alternativ. Behov av mer 
samarbete med Arbetsförmedlingen inför anställning. 

 
5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och 
innehållsmässigt) 
 
Försäkringskassan har fört diskussion om vi skulle få en ökad effekt om vi kunde erbjuda fler platser, det 
vill säga om en till person skulle arbeta med deltagarna. Vi har inte haft någon kö till 
Arbetsmarknadstorget vilket leder till att ett behov av ytterligare en tjänst i dagsläget inte är behövligt. 
Vi behöver snarare finna en metod att snabbare identifiera lämpliga ärenden till arbetsmarknadstorget.  
 

 
5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat 
Försäkringskassan kan i dagsläget inte identifiera några systemfel som påverkat utfallet och resultatet, 
förutom covid-19.  

 
6. Ekonomisk rapport 

 
Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var 
orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen 
 
Kalkylpriset som var bifogad med ansökan till samordningsförbundet baserades på 2019 års kalkyl. För 2020 års 
kalkylpris har pensionsavgiften blivit högre. Med anledning av det har utfallet under 2020 blivit större än beviljat 
medel från samordningsförbundet.  

 
Kostnadsslag Budget Utfall 
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier 
mm) 

0 0 

Externa tjänster (typ av köpt tjänst) 0 0 
Lönekostnader  613 861 618 196 
Lokalkostnader 0 0 
Material (ange typ av material) 0 0 
Resekostnader (ange typ av aktivitet) 0 0 
Övriga kostnader (PC standard och mobil) 10 221 10 069 
Summa 624 082 628 265 
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7. Underskrifter 

 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………………….. 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………………….. 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………………….. 
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Del/slutrapport  
 

1. Insatsen 

 
Insatsens namn: 

Arbetsterapeuter 

Tidsperiod: 

20200101-20201231 

Beviljat medel: 

525 000 kr 

 

 
2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats – Organisation 

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) 

 

Kontaktperson för insatsägare 
Bodil Mattsson, enhetschef Individ och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

E-post 
bodil.mattsson@sundsvall.se 

Organisation 

Arbetsförmedlingen 

Kontaktperson 
Peter Pettersson, Sektionschef  

E-post 
Peter.k.pettersson@arbetsformedlingen.se 

Organisation 

 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 

 

Kontaktperson E-post 
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3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 
IAF har sedan 2016 haft två arbetsterapeuter anställda inom ramen för verksamheten 
Arbetsmarknadstorget. Arbetsterapeuterna bedriver inom ramen för sin legitimation hälso- och 
sjukvårdsverksamhet och har på Arbetsmarknadstorget i uppdrag att erbjuda strukturstödjande 
behandling, t.ex. att ge förslag på hur vardagsteknik som mobil eller dator kan användas som 
hjälpmedel för att strukturera upp arbetsdagen eller ge förslag på anpassningar som behövs för 
att personen ska klara av ett arbete. Arbetsterapeuterna arbetar också med utredningar av 
aktivitets- och arbetsförmåga och skriver utlåtanden som ligger till grund för fortsatt planering 
inom olika verksamheter. De arbetar också med hälsofrämjande insatser och förskriver ex. 
fysisk aktivitet på recept (FAR.) 
 
Under 2020 har en av dessa tjänster finansierats av Samordningsförbundet. Anledning till 
ansökan om finansiering av tjänsten var att Sundsvalls kommun genom tidigare 
FAVI(Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) burit kostnaden för 
två arbetsterapeuter men resurserna har varit tillgängliga för alla ärenden inskrivna på 
Arbetsmarknadstorget, dvs alla samverkande aktörer har haft tillgång till dem. Då hälso- och 
sjukvårdsverksamhet i arbetslivsinriktad rehabilitering inte åligger kommunen utan snarare 
Region Västernorrland och dessa inte haft resurser att finansiera dessa tjänster så gjordes en 
ansökan för att kommunen inte ensam skulle bära kostnad för resurser som kan nyttjas av alla 
parter.  
 
Under hösten 2020 togs ett politiskt beslut att inte vidare finansiera någon arbetsterapeuttjänst 
på Arbetsmarknadstorget. Samordningsförbundet kommer att finansiera en arbetsterapeuttjänst 
under 2021 som kommer att fortsätta arbetet inom Arbetsmarknadstorget. 

 
 

3.2 Syfte med insatsen 
Att möjliggöra tillgång till arbetsterapeutkompetens och -utredning för deltagare som samtliga 
parter aktualiserar till Arbetsmarknadstorget. 

 
3.3 Målgruppen för insatsen 

Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är en samverkansplattform där personal från Sundsvalls 
kommun (Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen), 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland arbetar tillsammans med 
personer som behöver samordnade insatser för att komma vidare mot arbete eller studier. 

Personer mellan 16-64 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, 
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utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. 

Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. 

Personer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 
 

4. Resultat och utfall av insatsen 
 

4.1 Insatsens mål 
Indikatorer för att mäta målet 
för arbetsterapeuterna är 
följande: 

• Antal genomförda 
arbetsterapeutiska 
utredningar (totalt för 
samtliga 
arbetsterapeuter) 

43 utredningar har genomförts 
varav 1 
”Arbetsförmågebedömning” 
med syfte att ansöka 
sjukersättning från 
Försäkringskassan samt  
6 pågående (aktivitetsersättning 
och sjukersättning.) 

Utfall/resultat för 
respektive mål 
 
Erhållen sjukersättning 
från Försäkringskassan. 

• Antal deltagare som 
omfattats av 
stödinsatser från 
arbetsterapeut (totalt 
för samtliga 
arbetsterapeuter) 

 

Totalt 43 deltagare har 
aktualiserats, varav 
6 st från KAA 
4 st från FK 
33 st från IAF 
+ 
2 informationssamtal utan till 
vidare stödinsatser. 
 
Utöver insatser på individnivå har 
arbetsterapeuten arbetat 
konsultativt mot 
arbetskonsulent/arbetsträningsplats. 
I nästa halvårsrapport kommer 
statistisk gällande konsultativt stöd 
att presenteras, men under 2020 har 
antalet konsultationer inte noterats. 
 
 

Fakta om sömn, 
information gällande 
sömnstrategier och 
dygnsrytm: 17 
 
Strukturstödjande 
behandling gällande 
tidshantering och 
planering: 28 
 
Anpassning arbete: 14 
 
Hälsofrämjande 
insatser inklusive FAR 
(fysisk aktivitet på 
recept): 14 
 

 
4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 
Arbetsterapeut på Arbetsmarknadstorget utreder behov och förutsättningar för aktivitet och 
delaktighet. Det kan innebära att utreda fysisk förmåga, kognitiva funktioner i 
vardagssituationer/arbete samt att utreda miljöns påverkan på individens aktivitetsförmåga. 
Arbetsterapeut väljer och vidtar arbetsterapeutiska åtgärder för att utveckla, vidmakthålla eller 
kompensera aktivitetsförmågan för att individens ska vara kvar i, återgå till eller skaffa ett 
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arbete. Utifrån ett uppdrag från arbetskonsulent genomförs en fördjupad kartläggning av 
deltagaren i syfte att kunna identifiera behov av insats samt att kunna vidta lämpliga åtgärder 
utifrån deltagarens behov och önskemål. Arbetar för att motivera och stödja deltagaren i arbetet 
mot att nå sina uppsatta mål. Arbetsterapeuterna ger också rekommendationer till 
arbetskonsulent utifrån deltagarens behov och önskemål. De har en konsulterande roll för 
arbetskonsulenter, socialsekreterare samt arbetscoacher. Arbetsterapeut ansvarar för att upprätta 
en rehabiliteringsplan med prioriterade mål tillsammans med deltagaren. De ansvarar också för 
planeringen utifrån den gemensamma rehabiliteringsplanen, avslutar när målen på 
rehabiliteringsplanen är uppnådda. Arbetsterapeuterna återkopplar till remitterande part, och till 
arbetscoach vid behov. Arbetsterapeuterna väljer lämpliga åtgärder för att 
förbättra/bibehålla/utveckla funktioner/förmågor. Vid behov remitterar de vidare till annan 
lämplig instans då det framkommer ett behov av anpassning eller stöd i arbetet. Exempelvis 
kontaktar de arbetsförmedlingen när det framkommer ett behov av utprovning av arbetstekniskt 
hjälpmedel. Vid behov skrivs utlåtande gällande arbetsförmåga till 
arbetsförmedlingen/försäkringskassan. 

 
4.3 Avvikelser från planering 
På grund av Covid-19 har arbetsterapeuterna i stor utsträckning arbetat hemifrån med 
telefonuppföljningar istället för fysiska möten med deltagare. Att arbeta med 
telefonuppföljningar har fungerat bra för vissa, då färre deltagare avbokat möten som i vanliga 
fall sker fysiskt på plats. Telefonuppföljningarna har även visat sig bli mer effektiva, då tid inte 
behöver läggas på bokning av rum, förflyttning till och från olika platser vilket ger en flexibilitet 
att stämma av oftare och även kortare stunder. Promenadsamtal upplevs även som positivt, och 
någonting att fortsätta med även när pandemin mattats av. De flesta deltagare som 
arbetsterapeuterna möter har ett behov av fysisk aktivitet samt behov av att finna meningsfulla 
aktiviteter i sin vardag och här kan promenadsamtalet fylla en viktig funktion.  
 
Covid -19 har således medfört en del positiva förändringar i vårt dagliga arbete, men även 
påverkat arbetet negativt. Svårigheterna har varit att genomföra samtal via telefon med deltagare 
som inte svarar på avtalad tid eller inte tycker att det känns bekvämt att tala över telefon. 
Observationer och arbetsplatsanpassningar på deltagares arbetsplatser har inte kunna 
genomföras på grund av restriktioner vilket resulterat i svårigheter att få en tydlig bild av 
deltagarens arbetsförmåga. Covid -19 har även haft en negativ påverkan på inflödet till 
arbetsterapeut med minskad efterfrågan under första halvåret då beredningen pausats samt 
beslut tagits om att avvakta med nya kartläggningar hos arbetskonsulent. Pandemin har under 
slutet av året återigen påverkat inflödet till arbetsterapeuter i stor utsträckning. 
 
Covid -19 har skapat ett behov av förändring i det arbetsterapeutiska arbetet och arbetssättet har 
anpassats utifrån rådande situation. Arbetsterapeuterna har använt sig av digitala lösningar i 
större utsträckning och deltagare har bland annat fått ta före och efterbilder på uppgifter som de 
utfört i sitt hem i brist på praktik eller arbete. Att arbeta med strukturen i hemmet har varit 
viktigt för att bibehålla rutiner och struktur i vardagen vid avsaknad av arbete/praktik. 
 
Ett nytt verksamhetssystem har under perioden implementerats, vilket påverkat det dagliga 
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arbetet med deltagare och stor tid av arbetet har fokuserats på att utveckla samt påbörja 
dokumentation i Treserva. Detta har medfört att deltagarinflödet periodvis stoppats för att ge 
utrymme och möjlighet till implementeringen. I slutet av november tog politiken att beslut i 
individ och arbetsmarknadsnämnden att avveckla specialisterna på Arbetsmarknadstorget och 
även detta har påverkat antalet aktualiseringar då vi istället har behövt fokusera på att avsluta 
deltagare utifrån de minskade resurserna framöver.     
 
Under hösten har även en omfattande omorganisation trätt i kraft vilket resulterat i minskat 
inflöde av deltagare till arbetsterapeut då arbetskonsulenterna ägnat stor del av sin tid på att 
överlämning av deltagare utifrån de nya geografiska teamen. 

 
4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen  
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetsterapeutiska insatser utförs regelbundet vid 
varje möte med deltagare. Till stöd för utvärdering finns olika arbetsterapeutiska 
bedömningsinstrument. Observationsinstrument med avsikt att bedöma olika förmågor i arbete 
har använts och dessa observationer har sedan legat till grund för ansökan om sjukersättning. 
Självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-s) har använts i 
den strukturstödjande behandlingen för att påvisa vilka svårigheter deltagaren kan uppleva i det 
dagliga livet. Därefter påbörjas arbetsterapeutiska insatser för att få ökad struktur och avslutas 
med en ny självskattning för att se eventuella förbättringar gällande tidshantering och 
organisationsförmåga. Erfarenheter visar på att deltagare oftare upplever en ökad struktur i 
vardagen och planerar i högre utsträckning sin dag efter genomgången arbetsterapeutisk insats.  
Exempel på detta kan vara att deltagaren kommer i tid till sin arbetsplats, använder påminnelser 
för att komma ihåg möten och har en ökad självständighet samt kontroll.  
 
Självskattningsinstrumentet Dialog om arbetsförmåga används för att kartlägga deltagarens 
resurser och begränsningar i relation till arbete och kan ofta användas som stöd till att finna 
lämplig praktik/arbetsplats och beskriver tydligt vilket behov deltagaren kan ha av stöd eller 
anpassningar gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön och dess arbetsuppgifter och 
fungerar som ett bra stöd för arbetskonsulent. 
 
Regelbunden dialog genomförs med arbetskonsulenter kring det arbetsterapeutiska arbetet med 
deltagare. Vid behov dialog och rapportering till socialsekreterare, arbetscoacher, 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vårdcentral och smärtrehabiliteringen.  
 
Den arbetsförmågebedömningen som delvis låg tillgrund för den beviljade sjukersättningen är 
ett lyckats resultat på ett nära samarbete med arbetskonsulent, deltagare och arbetsplats. Att 
väva samman olika professioners perspektiv för att på så sätt presentera en samlad bild över en 
persons arbetsförmåga är till stöd för både vårdcentral och försäkringskassa. Detta lyckade 
arbete banar vägen för fler utredningar och i dagsläget pågår ett antal 
arbetsförmågebedömningar där utlåtanden ska ligga till grund för både sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Denna process tar dock tid, för olika åtgärder och insatser behöver utföras i 
rätt ordning för att ge så goda förutsättningar som möjligt för individen att komma vidare till rätt 
försörjning samt att arbetsförmågebedömningen behöver ske över tid för att testa olika 
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anpassningar samt omfattning av arbetstid.  
 

5. Analys 
 

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till?  
 
Arbetsterapeuterna har ett helhetsperspektiv i sitt arbetssätt och insatserna syftar till att skapa 
förutsättningar för ökad aktivitetsförmåga. De arbetsterapeutiska arbetet med dygnsrytm, 
struktur, sömnstrategier, hjälpmedel och hälsofrämjande insatser kan skapa förutsättningar och 
möjligheter till att deltagare når självförsörjning. Om den grundläggande strukturförmågan 
brister uppstår svårigheter med att passa tider, äta regelbundet, motionera etc. vilket har en 
negativ påverkan på en människas förutsättningar till arbete. De arbetsterapeutiska insatserna 
gällande strukturstödjande behandling leder till en ökad medvetenhet om tidshantering och 
planering. Detta kan resultera i att deltagare i större utsträckning kommer till sina bokade möten 
samt till sitt dagliga arbete eller praktik.  
 
De arbetsterapeutiska insatserna på Arbetsmarknadstorget, med deltagande och vägledning vid 
olika frågeställningar från arbetskonsulenter och socialtjänst är värdefulla. Vid 
Arbetsmarknadstorgets konsultationsforum får de övriga parterna ta del av det 
arbetsterapeutiska perspektivet som kan ge stöd i arbetet utan att aktualisera vidare till 
arbetsterapeut. I de fall där deltagare har en större problematik har arbetskonsulent aktualiserat 
till arbetsterapeut för vidare utredning. Vid en arbetsterapeutisk utredning kan dessa parter få en 
djupare förståelse över en deltagares resurser och begränsningar i relation till arbete, en större 
förståelse för hur deltagaren fungerar i vardagen samt förslag på vilket stöd deltagaren kan 
behöva för att komma närmare ett arbete och egen försörjning.    
 
I vissa ärenden arbetar psykolog och arbetsterapeut parallellt med en deltagare, vilket har visat 
på goda resultat när deltagaren får stöd från båda professioner men samtidigt mot ett gemensamt 
mål. Arbetsterapeut och psykolog kommer under 2021 att utveckla samarbetet vidare för att 
skapa tydliga rutiner kring när dessa funktioner ska kopplas in i processen samt hur formen för 
konsultation gentemot andra professioner på Arbetsmarknadstorget ska se ut.      

 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter? 
I ett fall har insatsen lett till en förbättrad samverkan med smärtrehabiliteringen, där 
kontinuerlig kontakt funnits med arbetsterapeut för att på så sett utbyta erfarenhet kring 
deltagaren samt vid avslutad smärtrehabilitering kunnat samarbeta kring återgång till arbete. 
 
Arbetsterapeut har ökat sin närvaro vid deltagarens ansökan om individstöd, där individstöd fått 
ta del av det arbetsterapeutiska arbete som påbörjats tillsammans med deltagaren samt fått 
rekommendationer kring det stöd som arbetsterapeut i samråd med deltagaren sett behov av. 
Detta har på så sett gett ett adekvat stöd redan i starten med individstöd och när samsyn finns 
minskar risken att insatserna krockar med varandra och vi kan i stället fokusera på olika delar 
som kompletterar varandra.    

 



Samordningsförbundet                
i Sundsvall  
           
 
 

                                       
 

5.3  Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 
Arbetet med att utveckla former för arbetsförmågebedömningar i syfte att ansöka om 
sjukersättning har varit framgångsrikt genom ett nära samarbete med arbetskonsulent, deltagare 
och arbetsplats. Att utredningen har möjlighet att ske över tid och att rekommendation kring 
anpassningar från arbetsterapeut kan verkställas av arbetskonsulent har varit ett bra arbetssätt. 
När anpassningar både gällande arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetstid har testats över tid 
kan utlåtandet gällande arbetsförmåga skapa en bra grund och förståelse för mottagarna av 
utlåtandet. 
 
Att arbetsterapeuterna är delaktiga i processen kring ansökan gällande individstöd har varit 
värdefullt för de deltagare som senare erhållit detta, då de ofta har svårt att beskriva sina 
begränsningar och förmågor. I dessa fall har arbetsterapeuten funnits som stöd till deltagaren för 
att belysa hur behovet ser ut samt erfarenheter av det arbetsterapeutiska arbetet som ofta skett 
innan det blir aktuellt med individstöd. 
 
Samarbetet som påbörjats med smärtrehabiliteringens arbetsterapeut har varit bra då 
erfarenheter gällande deltagarens resurser och begränsningar har kunnat tas tillvara från båda 
håll. Rekommendationer efter genomgången behandling på smärtrehabiliteringen har kommit 
till användning för arbetsterapeut och arbetskonsulent i det fortsatta arbetet mot egen 
försörjning. 
          
I de ärenden arbetsterapeuterna varit inkopplade mot de arbetskonsulenter som arbetar med 
försäkringskassans deltagare har vi sett vikten av arbetsterapi. Dessa deltagare har varit utan 
sysselsättning en längre tid vilket ofta medför avsaknad av rutiner i vardagen och svårigheter att 
strukturera den och här finns ett stort behov av arbetsterapi för att få stöd till att återskapa 
balans, rutiner och vanor i samband med en arbetsträning. 

 
5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras  
Arbetsterapeuternas arbetssätt på Arbetsmarknadstorget är inte nytt utan har utvecklats under 
flera år. Funktionen arbetsterapeut var initialt ny för många övriga professioner och under de 
inledande åren (2014-2016) arbetade vi mycket med att påtala i vilka sammanhang 
arbetsterapeuterna kunde komma in som resurs och fokus låg till viss del på att ”sälja in” 
resursen. Idag är arbetsterapeuterna en självklar del av Arbetsmarknadstorget och inflödet av 
aktualiseringar till dem är under normala omständigheter stort. Vi har också arbetat fram i vilka 
olika delar av deltagarnas process på Arbetsmarknadstorget som arbetsterapeuterna kommer in. 
Det behov som finns framåt är att tydliggöra rollen i den nya organisation som Individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) har gått in i från och med hösten 2020. Här är det viktigt att 
fortsätta skapa processer som innebär en tillgänglighet för alla samverkande parter på 
Arbetsmarknadstorget. Då avveckling skett gällande specialister och endast en psykolog och 
arbetsterapeut kommer att finansieras via samordningsförbundet under 2021, är det av stor vikt 
att se över var dessa funktioner kan göra störst nytta. Psykolog och arbetsterapeut behöver 
utveckla ett närmare samarbete och samsyn kring vilka ärenden som ska prioriteras, hur länge 
processen ska pågå, samt i vilket skede det är aktuellt att arbeta med en deltagare. 
Arbetsterapeuten kan även behöva arbeta konsultativt i högre utsträckning för att på så sätt bidra 
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med sin kompetens i fler ärenden.   
 

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat 
Kan inte identifiera något systemfel. 

 
6. Ekonomisk rapport 

 
Se separat bilaga. 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
7. Underskrift av insatsägare 

 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
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Slutrapport  
 

1. Insatsen 
 

Insatsens namn: 
Arbetsmarknadstorget – psykologtjänst (del av en större ansökan för hela Arbetsmarknadstorget) 
Tidsperiod: 
2020-01-01 – 2020-12-31 
Beviljat medel: 
760 000 kr/år  

 
2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats - Organisation 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) 

Kontaktperson för insatsägare 
Bodil Mattsson, Enhetschef 

E-post 
Bodil.Mattsson@sundsvall.se 

Organisation 
Arbetsförmedlingen 
Kontaktperson 
Peter Pettersson, Sektionschef 

E-post 
Peter.k.pettersson@arbetsformedlingen.se 

Organisation 
 
Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 
 
Kontaktperson 
 

E-post 
 

 
3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 
Arbetsmarknadstorget i Sundsvall bildades för att man såg ett behov av att flera myndigheter 
som arbetar med arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden samverkar. Projektet 
startade för unga 2014 med en projekttid fram till 2016. Medverkande parter var Sundsvalls 
kommun; Favi (förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, nu: Individ 
och Arbetsmarknadsförvaltingen – IAF) och Socialtjänsten, samt Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland och Samordningsförbundet. Politikerna i 
Sundsvall var så pass nöjda att de bestämde att ett arbetsmarknadstorg även för vuxna skulle 
startas redan 2016. För att inte påverka resultaten för Arbetsmarknadstorget valde man att under 
2016 driva uppstarten av en liknande verksamhet för vuxna som ett eget projekt med mål att 
verksamheterna ska gå ihop 2017. I oktober 2016 beslutade styrgruppen att förlänga 
projekttiden för båda projekten till sista dec 2018 men att projekten skulle gå ihop till ett 
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projekt. Under 2018 gick ytterligare en förvaltning inom Sundsvalls kommun in som 
samverkande part i projektet då Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet för KAA 
(kommunala aktivitetsansvaret) med dess målgrupp blev en del av Arbetsmarknadstorget. Under 
2019 fortsatte samverkan fast i ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet finansierar under 
2019 följande tjänster 
 

• 2 arbetskonsulenter 
• 1 utvecklingsledare 
• 1 Socialsekreterare 
• 1 handläggare från Försäkringskassan 

 
Dessutom har samverkansplattformen beviljats medel till lokaler för personal från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland. Man har också fått medel 
till kompetensutveckling och utvärdering. 
 
Under de år samverkan har pågått har personal från samverkande parter flyttat ihop och fått till 
de rutiner och struktur som krävs i verksamheten. Vi har även utarbetat nya verktyg för att 
förbättra och effektivisera samverkan. Vi har också medvetet arbetat för att få ihop personalen 
som ett team och skapat förståelse för varandras organisationer och olika yrkesroller. Vi arbetar 
med en målgrupp som står långt från arbetsmarknaden och som har en komplex problembild. 
Trots det visar statistiken väldigt goda siffror på antalet personer som vi lyckas få ut till arbete 
eller studier, alternativt att personer utreds så att de kommer till ”rätt myndighet/insats”. 
Upplevelsen är att besökarna som kommer till oss, personalen och respektive part som är med i 
projektet är mer än nöjda med den verksamhet som har byggts upp och att den är välfungerande.  

Psykologtjänst 
Under 2009/2010 anställde Favi sin första psykolog som ett resultat av att de deltagare vi mötte 
inom dåvarande verksamhet Ungdomscentrum inte fick tillgång till psykologresurs och 
utredning av framför allt NPF problematik från Landstinget Västernorrland. På dåvarande NPF-
mottagningen (nuvarande NPA-mottagningen) hade man då en flerårig kö för att få göra en 
psykologutredning och vår målgrupp var inte prioriterad då de inte hade en klarlagd psykisk 
sjukdom, var aktuella inom specialistvården i övrigt eller hade en strulig social problematik med 
ex en bakgrund med missbruksproblematik. Konsekvensen av att dessa personer inte fick 
tillgång till detta stöd var att det var svårt för Favis arbetskonsulenter och Socialtjänstens 
socialsekreterare att komma vidare med planeringen mot egen försörjning. För att motverka 
detta fattades beslutat att anställa en egen psykolog inom förvaltningen. Ursprungligen delades 
tjänsten mellan Ungdomsrådgivningen och Ungdomscentrum. När Arbetsmarknadstorget 
startade 2014 för unga fördes en dialog med Landstinget om de kunde finansiera ytterligare en 
psykologtjänst då det fanns ett behov av att ha denna tjänst nära och tillgänglig för samtliga 
parters deltagare. Landstinget meddelade då att man inte kunde prioritera detta då verksamheten 
inte ansågs tillhöra specialistpsykiatrin. Då fattade Favi beslutat att anställa ytterligare en 
psykologtjänst. 2016 då vi startade samverkan även runt vuxna på Arbetsmarknadstorget så 
utökades det med ytterligare en tjänst. I samband med avvecklingen av verksamheten 
Ungdomsrådgivningen flyttades den tjänsten tillbaka till Arbetsmarknadstorget. Under 2020 har 
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det funnit 2,4 psykologtjänster på Arbetsmarknadstorget fördelat på 3 psykologer. På grund av 
ekonomiska besparingar inom kommunens verksamheter har dessa tjänster dock sagts upp och 
kommer således att avslutas under första halvåret av 2021.  

Psykologernas uppdrag har varit att inom ramen för sina professioner bedriva hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. På Arbetsmarknadstorget har arbetsuppgifterna bestått av att genomföra 
neuropsykiatriska utredningar med fokus på arbetsförmåga och funktion samt göra bedömningar 
av psykisk ohälsa, identifiera behov, fastställa vårdnivå och vid behov remittera vidare. I arbetet 
har det också ingått att erbjuda stödjande och motivationshöjande samtal, färdighetsträning 
rörande begränsningar som påverkar bl. a social interaktion, inlärning eller planerings och 
organisatoriska färdigheter samt kortare behandlingsinsatser enskilt och i grupp. Psykologerna 
har bidragit med den psykologiska aspekten inom respektive verksamhet och aktivt arbetat med 
att samverka internt och externt med andra aktörer, inklusive handledningsuppdrag och 
konsultation. De har även deltagit aktivt i verksamheternas metod- och utvecklingsarbete. 

 
 

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen? 
Att möjliggöra tillgång till psykologkompetens i form av psykologisk bedömning, behandling 
samt utredning för deltagare som samtliga parter aktualiserar till Arbetsmarknadstorget. 

 
3.3 Målgruppen för insatsen 

Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är en samverkansplattform där personal från Sundsvalls 
kommun (Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen), 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland arbetar tillsammans med 
personer som behöver samordnade insatser för att komma vidare mot arbete eller studier. 

Personer mellan 16-64 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. 

Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. 

Personer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 
 

4. Resultat och utfall av insatsen 
 

4.1 Insatsens mål 
Ange uppsatta mål för insatsen 
Indikatorer för att mäta målet för 
psykologerna är följande: 

• Antal genomförda 
psykologutredningar (totalt för 
samtliga psykologer) 

• Antal genomförda 
bedömningssamtal (totalt för 
samtliga psykologer) 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
Målen har uppnåtts i den 
meningen att det 
huvudsakliga 
arbetsinnehållet för 
psykologgruppen 
centrerats kring 
genomförandet av 
bedömningssamtal, 

Utfall/resultat för respektive mål 
• Antal genomförda 

psykologutredningar 
(totalt för samtliga 
psykologer): 13 

• Antal genomförda 
bedömningssamtal 
(totalt för samtliga 
psykologer): 23 
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• Antal deltagare som omfattats 
av kortare behandlingsinsats 
(totalt för samtliga psykologer) 

 

avgränsade 
behandlingsinsatser samt 
psykologutredningar.  

• Antal deltagare som 
omfattats av kortare 
behandlingsinsats (totalt 
för samtliga 
psykologer): 48 

 
 

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 
Psykologerna har deltagit i flertalet sammanhang där diskussioner och samverkan kring 
deltagares planering och pågående process har ägt rum. I dessa sammanhang har psykologerna 
bidragit med analyser av och förståelse för mänskligt beteende i sin kontext. Ambitionen har 
varit att anlägga denna psykologiska förståelse på alla ärenden som diskuterats i 
samverkanssammanhang. Detta har ofta varit ett viktigt inslag då en stor del av våra deltagare 
lider av psykisk ohälsa, uppvisar, för ögat icke-synliga, funktionsnedsättningar avseende olika 
mentala funktioner (exempelvis minne eller uppmärksamhet) och/eller behöver stöd i 
interpersonella sammanhang på ett sätt som försvårar samarbete. Denna aspekt av 
psykologernas arbete har inte på något tydligt sätt fångats upp av de för insatsen upprättade 
målen men noteras här då det kan tänkas vara relevant ur ett samverkansperspektiv. Ett annat 
viktigt arbetsområde för psykologerna som inte heller synliggörs i de för insatsen upprättade 
målen, men som kan vara relevanta ur ett samverkansperspektiv, har varit att utveckla de 
existerande samarbetsformerna med bland annat psykiatrin, habiliteringen samt primärvården. 
Här har kontakter tagits med psykiatrin och habiliteringen och diskussioner kring ett förnyat och 
förbättrat arbetssätt har påbörjats.  
 
Utöver att etablera detta genomsyrande psykologiska perspektiv inom hela verksamheten, samt 
att öka den externa samverkanspotentialen, har psykologernas huvudsakliga arbetsuppgifter 
inrymts i tre olika kategorier; bedömningar, behandlingar och utredningar. De specifika 
insatserna inom var och en av dessa kategorier har i sin tur inte varit standardiserade utan har 
uppvisat betydande variation beroende på hur omständigheterna sett ut i de enskilda fallen och 
vilken frågeställning som aktualiserat ärendet hos psykologgruppen. Gränsdragningar rörande 
huruvida ett ärende ”hör hemma” inom Arbetsmarknadstorgets ramar eller om det snarare faller 
inom exempelvis den psykiatriska verksamhetens uppgiftsområde har många gånger varit svåra 
att tydliggöra. Psykologerna på Arbetsmarknadstorget har ämnat att generellt inta ett 
pragmatiskt förhållningssätt och göra bedömningar och avvägningar rörande 
”huvudmannaskap” utifrån vad som i den specifika situationen ligger mest i linje med den egna 
verksamhetsambitionen (att öka deltagarnas ekonomiska självständighet) samt vad som kan 
tänkas vara mest konstruktivt för personen i fråga. Arbetsmarknadstorgets psykologer har på så 
vis konstant arbetat i gränslandet till antingen primärvård, psykiatri eller habilitering samtidigt 
som individens process mot sysselsättning varit i fokus. Detta har inneburit ständiga 
övervägningar rörande den enskilde deltagarens behov och pågående process samt den egna och 
andra verksamhets styrkor och begränsningar för att slutligen kunna göra en bedömning kring 
den för individen sannolikt mest konstruktiva fortsatta planeringen.  
 
Att aktualisera ett ärende till psykologerna, och på så vis alltså aktualisera ovanstående 
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övervägningar, har gjorts på ett flertal olika sätt, vanligast har dock varit att detta sker via att 
deltagarärenden lyfts på konsultationsmöten där samtliga samverkansparter finns 
representerade. När beslutet sedan i samråd har fattats att genomföra psykologiska 
interventioner inom den egna verksamhetens ramar har ärendet fördelats till psykologgruppen 
och därefter till den enskilde psykologen. I samråd med övriga aktiva professionella i det 
aktuella ärendet samt deltagaren själv har därefter innehållet och omfattningen av den 
övergripande insats som besluts om (bedömning, behandling eller utredning) utformats. I vissa 
fall har det funnits väl utprövade och evidensstarka interventioner kopplade till den aktuella 
frågeställningen, oftast har dock individanpassade och situationsanpassade insatser behövts för 
att nå målen i respektive ärende.  
 
Samtliga psykologer besitter adekvat kompetens för att genomföra majoriteten av de 
interventioner som kan bli aktuella, dock har det funnits en viss uppdelning inom gruppen där 
olika personer kan ha en uppgiftsmässig slagsida, exempelvis mot utredningar.  

 
4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm) 
På grund av pandemin Covid-19, som har präglat stora delar av året, har flertalet begränsningar 
av psykologernas traditionella arbetssätt uppstått vilket kan antas ha gett upphov till vissa 
avvikelser från de aktiviteter och mål som upprättats, främst i form av att antal besök och 
deltagarkontakter minskats.  
 
Det mest uppenbara exemplet på detta är de restriktioner för fysiska deltagarbesök som under 
våren och hösten etablerades av kommunens ledning. För att hantera denna situation har 
psykologerna ställt om och anpassat sina arbetssätt genom att övergå till att genomföra 
deltagarkommunikation via tidigare underanvända medium; telefonsamtal, videosamtal eller 
samtal utomhus. Denna omställning har dock ofrånkomligen medfört en sänkning i arbetstempo 
under både våren och hösten och en minskning av de antal bedömningar, behandlingar och 
utredningar som på ett hypotetiskt plan skulle ha kunnat genomföras. Omställningen har således 
påverkat arbetstempot negativt men skulle också potentiellt kunna tänkas vara kvalitetsmässigt 
gynnsam i ett långsiktigt perspektiv då fler alternativ för kommunikation överlag torde öka 
tillgängligheten till en psykolog på Arbetsmarknadstorget.   
 
Trots utvecklingen av dessa alternativa kommunikationssätt omöjliggjordes också vissa typer av 
psykologuppgifter i och med Covid-19-restriktionerna; neuropsykologisk testning (en central 
del i flertalet psykologutredningar) har exempelvis inte varit möjlig att genomföra i perioder. 
Detta berodde dels på att testförhållandena ej är utprövade under dylika förhållanden varpå 
administration via telefon eller videosamtal riskerar att påverka reliabiliteten i testningen. 
Vidare råder också stark sekretess rörande innehållet i flertalet test som rutinmässigt används 
vilken inte kan tryggas om testning genomförs via exempelvis video. Psykologerna har dock 
genomfört övriga arbetsmoment i största möjliga mån och har bitvis också kunnat göra vissa 
undantag i de allmänna restriktionerna för att genomföra testningar via fysiska möten (dock 
såklart med omfattande åtanke på hygien och sjukdomssymtom).  
 
Då psykologernas arbete vidare varit kraftigt avhängigt resten av verksamhetssystemet så 
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påverkade naturligtvis mer övergripande pandemirelaterade beslut om att exempelvis 
suspendera flertalet forum för samverkan (konsultationsmöten mm) också inflödet av 
frågeställningar till psykologgruppen. På samma tema har även arbetskonsulenternas 
arbetssituation förändrats, och i förlängningen även deltagarnas planeringar, på ett sätt som 
minskat den progressiva takten i många ärenden. I och med detta har således också färre 
missmatchningar mellan deltagare och arbetssituation uppstått ur vilka psykologinsatser ofta i 
annat fall skulle ha aktualiseras. För att förhålla sig till detta och för att försöka öka vår egen 
användbarhet i den rådande situationen har psykologerna öppnat upp för att lyfta ärenden i 
mindre formella sammanhang alternativt direkt till en enskild psykolog samt för att i större 
utresträckning än tidigare göra kortare, avgränsade insatser som inte på något naturligt sätt faller 
under någon av kategorierna bedömning, behandling eller utredning. På detta sätt kunde 
psykologernas verksamhet till viss del kompensera för det bortfall av förfrågningar som 
naturligt uppstod i och med restriktioner utifrån situationen med Covid-19.     
 
Utöver ovanstående pandemirelaterade avvikelser från planering har också höstens aktiviteter 
överskuggats och hämmats av den dystra ekonomiska situationen som Sundsvalls kommun 
befunnit sig i. Den stora ovisshet kring framtiden för psykologerna som har varit aktuell under 
hösten har på många sätt försvårat långsiktigt tänkande och utvecklingsarbete. Mot slutet av året 
fattades också beslutet av kommunen att säga upp sina specialistfunktioner (psykologer och 
arbetsterapeuter). Denna överhängande omständighet har sannolikt påverkat arbetstempot 
negativt.  

 
4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 
Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats? 
I och med att Arbetsmarknadstorgets verksamhet utvecklats och förändrats över tid ställs såklart 
regelbundet förnyade krav på de arbetsuppgifter som utförs inom verksamheten. Under första 
halvan av 2020 påbörjades ett internt utvecklingsarbete inom psykologgruppen med syftet att 
vidareutveckla de egna arbetssätten på ett sätt som placerar dem i större enighet med 
verksamhetens aktuella mål samt de förutsättningarna som råder inom verksamheten idag 
Bakgrunden till detta beskrivs till stora delar i tidigare inlämnad halvårsrapport tillsammans 
med de planer som vid den tidpunkten fanns för att uppdatera målen för insatsen. Under andra 
halvåret av 2020 stoppades dock detta arbete upp på grund av att kommunens aviserade 
ekonomiska nedskärningar (vilket sedermera alltså realiserades i och med uppsägningar av 
personer med specialistfunktioner i kommunen) hotade att försvåra genomförandet av det 
planerade utvecklingsarbetet. Därför omsattes i praktiken aldrig de planer som formulerats utan 
istället har arbetet fortskridit (om än Covid-19 påverkat) så som det var tänkt inför 2020 och 
som det till stora delar såg ut under första halvåret av 2020; psykologernas arbetsinsatser 
riktades primärt mot genomförandet av bedömningar, behandlingar samt utredningar. Således 
har arbetet med uppföljningar av dessa insatser också fortgått på liknande sätt som beskrivits i 
halvårsrapporten. Detta rekapituleras nedan: 
 
Då de för insatsen upprättade målen var formulerade på ett sätt som försvårat utvärdering har 
arbetet relaterat till målen främst följts upp genom att psykologinsatser som faller under någon 
av de huvudsakliga kategorierna för arbetsuppgifter registrerats löpande och räknats ihop inför 
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författandet av denna rapport. Dessa mått har främst kommunicerats med verksamhetschefer 
Ulrika Larsson samt Bodil Mattsson. För att också kunna värdera dessa siffror hade det varit 
användbart med en annan typ av målformulering, exempelvis genom att komplettera med ett 
referensvärde som specificerar vilket antal av en intervention som ska eftersträvas. På så sätt 
skulle det vara möjligt, efter man summerat antalen, att också diskutera huruvida nuvarande 
”produktionstakt” är långt ifrån eller nära detta målvärde.  
 
Samtidigt kan argumentet göras att majoriteten av de interventioner som utförts av 
psykologgruppen på Arbetsmarknadstorget egentligen faller under någon annan huvudmans 
verksamhetsområde, i de allra flesta fall Regionens. Det finns inget ”eget” uppdrag för 
Arbetsmarknadstorgets psykologer som tydligt skiljer ut oss från övriga verksamheter (även om 
det givetvis finns begränsningar i vilka ärenden som är möjliga att jobba med och också 
riktmärken för hur ett typiskt ”torgetärende” ser ut för att underlätta bedömningar rörande 
vilken verksamhet som är bäst lämpad i respektive ärende). Istället är en mer rättvisande 
beskrivning att Arbetsmarknadstorgets psykologer snarare fyllt en viktig processunderlättande 
funktion som annars inte uppstår naturligt i de redan existerande ursprungsverksamheterna. Vi 
har således ofta gått in och gjort en psykiatrisk/primärvårdande/habiliterande insats som en del 
av en bredare samverkande process där flera aspekter som påverkar en individs fungerande 
behöver synkroniseras (fysisk och psykisk hälsa, ekonomi mm). I enlighet med detta 
resonemang blir alltså summeringen av de antal genomförda interventioner som är uppsatta som 
mål för interventionen ett grovt mått på samverkan, främst med Regionen, då 
Arbetsmarknadstorgets ärenden sannolikt skulle falla under någon av dess verksamheters 
uppdrag. 
 
Utöver detta finns det andra viktiga resultat som psykologgruppen producerat under året som 
inte fångas in av de nuvarande indikatorerna. Framför allt har ett omfattande utvecklingsarbete 
avseende extern samverkan pågått. Under året har samtal förts med ett flertal enheter inom 
psykiatrin och det finns i nuläget stabil mark att utgå från framöver vid formulerandet av mer 
konkreta förändringar under 2021.  
 

 
5. Analys 

 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga 
verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst 
m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?  
Som nämnts ovan har sannolikt ett stort antal besök och ett stort antal arbetstimmar vid 
primärvården och psykiatrin minskats i och med våra insatser. För tydlighetens skull kan här 
nämnas att bakom de olika siffrorna för respektive insats döljer sig ofta mer än ett besök, 
exempelvis kan en neuropsykiatrisk utredning ta omkring 15 arbetstimmar i anspråk.  
 
En annan viktig effekt har varit att psykologernas insatser underlättat för övriga delaktiga 
professionella i respektive ärende. Psykologgruppens huvudsakliga processunderlättande 
funktion har gjort att planeringar och processer kan löpa på med relativt små avbrott i 
jämförelse med om insatsen skulle behövts utföras av någon annan verksamhet, exempelvis kan 
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en remiss till psykiatrin med förfrågan om en neuropsykiatrisk utredning (vars resultat är 
relevant för såväl arbetskonsulenter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) ofta innebära 
många månaders väntetid innan insatsen ens påbörjas.  
 
Vidare har också kunskapen som kommit ur den egna psykologgruppens arbete hela tiden 
funnits nära till hands i den egna verksamheten, exempelvis kan en bedömning eller en 
neuropsykiatrisk utredning leda till användbar kunskap för en arbetskonsulent avseende hur en 
arbetssituation kan anpassas efter en individs förutsättningar och behov. Denna kunskap blir 
betydligt mer svårtillgänglig när den neuropsykiatriska utredningen genomförts inom vården. I 
dessa fall kommuniceras resultat ofta via dokument i form av psykologutlåtanden. Dessa 
innehåller mycket användbar information men kan inte jämföras med den kunskap som den 
utredande psykologen har, utöver detta dokument, om personen i fråga. Vidare saknar dylika 
dokument som är författande inom vårdens ramar ofta det sysselsättningsperspektiv som är 
intressant för alla samverkande parter inom Arbetsmarknadstorget. Detta har dock 
Arbetsmarknadstorgets psykologer lättare kunnat beakta samtidigt som vårdens perspektiv 
också bejakats; psykologgruppen på Arbetsmarknadstorget pratar båda dessa ”språk” 
(kommunens och Regionens), vilket underlättar samverkan och ökar användbarheten i en insats.   
 
Utöver detta kommer också den redan nu förstärkta samverkan med Regionen över tid sannolikt 
ge ett effektivare samarbete rörande personer som är i behov av ett flertal olika verksamheter för 
att komma framåt i sina processer. 
 

 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter? 
Avseende de interventioner som kartlagts via måluppföljning i detta dokument har det sannolikt 
skett en slags kortsiktig förbättrad samverkan i och med att en arbetsbelastning flyttats till 
Arbetsmarknadstorget från någon annan part i systemet. Över tid har dock en problematisk 
tendens blivit synbar där andra verksamheters svårigheter att hantera sitt eget grunduppdrag 
(vilket är en slags generell utvecklingslinje inom vårdsektorn, sannolikt mycket på grund av 
resursbrister) lett till att Arbetsmarknadstorgets psykologer successivt anpassat sig till en 
systembrist och över tid tenderat att agera som en kompenserande kraft i detta, vilket i längden 
kommer att bli ohållbart. I nuläget finns det exempelvis en grupp vars vårdbehov anses ”för 
svåra” för primärvården, så som den organiserar sig och sina resurser, samtidigt som den också 
bedöms som ”för lindriga” inom psykiatrin. Denna grupps vårdbehov behöver såklart adresseras 
men är generellt sett inte Arbetsmarknadstorgets psykologgrupps huvudsakliga målgrupp, dock 
tycks denna typ av ”mellan-stolarna-situation” ha skapat ett tryck åt det hållet vilket också 
påverkat arbetssituationen. Problemet med att kompensera för en annan verksamhet i detta fall 
blir att vårdkontakterna kan tendera att bli långvariga och tappa mycket av den 
processunderlättande funktion som annars förväntas. Denna typ av ”avlastnings-samverkan” har 
således vissa inbyggda problem. Här kan det vara värt att noteras att denna utveckling inte varit 
planerad eller eftersträvansvärd utan kanske främst bör förstås som en gradvis 
utvecklingsprocess som varit svår att fånga upp tidigare.  
 
Denna gradvisa utvecklingstrend inom systemet är en huvudanledning till att psykologgruppen 
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under första halvåret av 2020 inledde det ovan nämnda utvecklingsarbetet av de egna 
arbetssätten med målet att utveckla mer långsiktigt hållbar samverkan. Detta utvecklingsarbete 
blev som nämnt tyvärr avbrutet under den tidiga hösten 2020 på grund av de ekonomisk 
nedskärningar som diskuterades och slutligen också beslutades om.  

 
5.3  Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 
Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Vad har gått bra och mindre bra i arbetet? 
Vissa lärdomar har redan skisserats ovan, nedan understryks vidare några ytterligare aspekter 
(som också återfinns i delårsrapporten):  
 
Samverkan kan göras på olika sätt, effektiv samverkan är dock ofta ömsesidig och byggs i grund 
och botten av personliga relationer mellan berörda parter. Detta innebär att 
kommunikationsvägar inom ett samverkande system behöver anpassas för att detta ändamål, 
inte tvärt om. Med psykologgruppens huvudsakliga insatser detta år (psykologisk behandling, 
bedömning och/eller utredning) har risken hela tiden funnits att brister i systemet successivt 
puttat oss in i en roll där vi primärt kompenserat för andra verksamheters resursbrister. Detta är 
vad som ovan benämnts som en kortsiktig samverkan. Vid en genomlysning av 
psykologgruppens arbetssätt i början av året framkom att genomförandet av dessa traditionella 
psykologuppgifter endast i vissa fall och i vissa avseenden underlättar processen, många gånger 
kräver dock den typen av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning som Arbetsmarknadstorgets 
psykologgrupp möter en tvärprofessionell vårdinsats som i slutändan aldrig kan genomföras helt 
inom Arbetsmarknadstorgets väggar. Detta innebär att den externa samverkan är ofrånkomlig 
och också av högsta prioritet. Detta motiverade det tidigare nämnda utvecklingsarbetet där 
tanken var att successivt förskjuta betoningen på innehållet i psykologernas arbete mot detta 
ändamål. De traditionella psykologuppgifterna ansågs fortsatt nödvändiga i viss mån men med 
en annan underliggande ide om hur detta arbete sedan skulle kunna förankras hos den bäst 
lämpade huvudmannen. Detta tangerade således en aspekt som kan anses ha gått mindre bra; att 
vissa ärenden hos Arbetsmarknadstorgets psykologer har tenderat att bli väldigt omfattande och 
tidskrävande. Detta är dels en konsekvens av att målgruppens svårigheter är av den 
storleksordningen att korta avgränsade insatser är otillfredsställande (hade så inte varit fallet 
hade många inte varit aktuella för Arbetsmarknadstorget då dessa mer sparsamma insatser ofta 
redan har provats innan Arbetsmarknadstorget blir aktuellt), men dels också en konsekvens av 
att den problematik som aktualiseras kräver en mer tvärprofessionell insats. Utan väl fungerande 
samverkan blir dessa ärenden ofta mer utdragna över tid än vad som vore önskvärt.  
 

 
5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och 
innehållsmässigt) 
Vid tidpunkten för delårsrapporten fanns förhoppningar om att implementera ovanstående 
lärdomar och reflektioner genom bland annat justeringar och utvecklingar av psykologernas 
(men också Arbetsmarknadstorgets) arbetssätt. Huvudidéerna i dessa planer var att minska den 
innehållsmässiga tyngdpunkten i psykologernas arbetsuppgifter i riktningen; mindre 
traditionella psykologuppgifter (bedömning, behandling och utredning), mer extern samverkan 
samt mer handledning och fortbildning.  
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Planeringen var att inleda detta förändringsarbete redan under andra halvan av 2020. Detta blev 
dock aldrig verklighet utan istället bromsades allt utvecklingsarbete upp i väntan på besked 
kring hur de ekonomiska ramarna (och med det också möjligheterna för psykologernas 
verksamhet) skulle se ut efter de aviserade besparingarna som kommunen ämnat genomföra 
under året. Då beskedet sedan innebar att kommunen avslutar de specialistfunktioner som 
verkar inom Arbetsmarknadstorget kommer det bli svårt att fortsätta utvecklingsarbetet i den 
riktningen och omfattningen som tidigare planerats. I nuläget kommer det under kommande tid 
endast finas en psykologtjänst på Arbetsmarknadstorget, finansierad av Samordningsförbundet. 
Vid utformningen av denna tjänst kan man säkerligen ta vara på de lärdomar, och den generella 
riktning avseende arbetsinnehåll som skisserats i detta dokument, men det kommer krävas 
särskilda övervägningar i samråd med enhetschef för att diskutera prioriteringar i och med att 
omfattningen av psykologutbudet minskar så drastiskt.   

 
5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat 
Även detta har berörts ovan och i tidigare rapport men återges också kortfattat här: det har 
noterats hur olika verksamheters ageranden alla påverkar varandra i det stora samverkande 
systemet; en rörelse på ett ställe skapar naturligt konsekvenser också utanför de egna ramarna. I 
tider där flera andra verksamheter omorganiserar sig själv och samtidigt också brottas med 
begränsade resurser triggas lätt en slags organisatorisk inåtvändhet. Detta tilltagande fokus på 
den egna verksamheten är naturlig på sätt och vis då man behöver ”se om sitt eget hus” men den 
sker ofta på bekostnad av samverkan och skapar lätt ett slags tomrum som behöver fyllas i 
systemet. I detta fall är upplevelsen att Arbetsmarknadstorget, i ett välvilligt försök till 
ansvarstagande, agerat kompenserande i relation till vårdsystemet. Som nämnts ovan är detta 
inte hållbart över tid.  

 
6. Ekonomisk rapport 

 
Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var 
orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen 
Se separat skrivelse från Ulrika Larsson.  

 
7. Underskrift av insatsägare 

 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
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Slutrapport år 2020 
 

1. Insatsen 

 
Insatsens namn: 
Arbetskonsulent i samverkan med Försäkringskassan 
Tidsperiod: 
2020-01-01- 2020-12-31 
Beviljat medel: 
 
 

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats - Organisation 

Individ-och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) 

Kontaktperson för insatsägare 
Ulrika Larsson, Verksamhetschef 

E-post 
ulrika.larsson@sundsvall.se 

Organisation 

Försäkringskassan 

Kontaktperson 
Lina Kempe, Enhetschef 

E-post 
lina.kempe@forsakringskassan.se 

Organisation 

Försäkringskassan 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 

 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

 
 
 

3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 
Då Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens (IAF) arbetskonsulenter har som huvuduppdrag att arbeta 
med personer som uppbär försörjningsstöd eller med personer som de haft i uppdrag att arbeta med 
enligt avtal med Arbetsförmedlingen, har vissa målgrupper inte haft tillgång till utförare i samma 
utsträckning som andra. Det ledde till att Arbetsmarknadstorget under hösten 2016 beviljades medel till 
en arbetskonsulent som skulle kunna arbeta med målgruppen unga vuxna mellan 19-30 år som har 



 
 
 
beviljats aktivitetsersättning eller sjukpenning. Funktionen har funnits sedan dess och har lett till att 
Försäkringskassan som part känt avsevärt större nytta med sin samverkan på Arbetsmarknadstorget.  
 

Till den Arbetskonsulent tjänst som vänder sig till personer som uppbär aktivitetsersättning har flödet in 
från Försäkringskassan varit konstant sedan vi införde tjänsten. Utifrån målgruppen har ärendemängden 
satts till ca 20 pågående deltagare åt gången i praktiken har det oftast varit fler som man arbetat med. 
Arbetsmetoden Individuellt stöd i arbete har sin grund i Supported Employment-modellen båda 
metoderna har samma grundinställning, att människor ska ha möjlighet att få ett lönearbete.  

 
 

 
 
3.2 Syfte med insatsen.  
 
Att unga vuxna med fysisk eller psykiska funktions variationer, som bedömts ha behov av stöd 
för att komma ut i arbete/studier. Har aktivitetsersättning eller sjukpenning från 
Försäkringskassan. Får möjlighet till det stödet på Arbetsmarknadstorget. 
 
 

3.3 Målgruppen för insatsen 
Unga vuxna mellan åldrarna 19-29 år som har aktivitetsersättning eller sjukpenning från 
Försäkringskassan. 
 

4. Resultat och utfall av insatsen 
 
4.1 Insatsens mål 
Indikatorer för att mäta målet för 
arbetskonsulenter är följande 
 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
 

Utfall/resultat för respektive mål 
 
 

• Antal pågående ärenden hos 
arbetskonsulent för respektive 
tjänst 

Ja, Deltagare har aktualiserats 
från Försäkringskassan och 
har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering vid 
Arbetsmarknadstorget 

31 december 2020, har totalt 36 
deltagare varit/är inskrivna på 
Arbetsmarknadstorget.15 män och 
21 kvinnor. 10 av dessa är nya 
ärenden som skrevs in november 
och december 2020. 

• Antal avslutade ärenden och 
resultatet av arbetet. 

Ja, Deltagare har aktualiserats 
från Försäkringskassan och 
har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering vid 
Arbetsmarknadstorget 

Under 2020 har 15 personer 
avslutats, 10 kvinnor och 5 män. Av 
dessa har 6 personer gått ut i 
anställning 3 män och 3 kvinnor. 2 
av anställningar med lönestöd från 
Arbetsförmedlingen. 4 personer 
avslutats till studier folkhögskola 
och universitet, 3 kvinnor och 1 
man. 5 deltagare, 1 man och 4 
kvinnor har avslutats åter till 
Försäkringskassan 
  
3 personer har fått anställning till 
någon del men ännu inte avslutats 
på Arbetsmarknadstorget eftersom 



 
 
 

arbetsförmågan inte är fullt 
klarlagd. Av dessa 3 är det 1 man 
som ökat upp sin arbetstid i 
anställning, från 50 % till 75 %, 
fortsatt testa arbetsförmågan. 1 Man 
har fått anställning på 75 % 
fortsätter testa arbetsförmåga. 
Dessa båda anställningar har 
lönestöd från Arbetsförmedlingen. 
En kvinna har fått 25 % tim. 
anställning, fortsätter utreda 
arbetsförmågan.  

• Vilka Insatser och aktiviteter har 
genomförts för målgruppen 

Ja, Deltagare har aktualiserats 
från Försäkringskassan och 
har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering vid 
Arbetsmarknadstorget 

Kartläggning: 
Arbetsmarknadstorget 
 
Studie och Yrkesrådgivare 
 
Företagskoordinator: 
Arbetsmarknadstorget 
 
Studiebesök: på Arbetsplatser 
privata och kommunala 
 
Arbetsträning: privata företag samt 
kommunala platser. 
 
Psykolog: vid 
Arbetsmarknadstorget 
 
Arbetsterapeut: vid 
Arbetsmarknadstorget 
 
Arbetsförmedlingen: 
Arbetsmarknadstorget 
 
 

 
4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 

Arbetssätt 
Samverkansformerna som arbetskonsulenten arbetar efter följer till stora delar de rutiner som finns på 
övriga Arbetsmarknadstorget med individuella team kring varje deltagare utifrån dennes behov av 
insatser och samverkan. Arbetskonsulenten arbeta utifrån arbetsmetoden Individuellt Stöd i Arbete, 
ISA-metoden. Den har grunden i Supported Employmen, men har vidareutvecklats för att passa svenska 
förhållanden. Båda metoderna har samma grundinställning att människor ska ha möjlighet att få ett 
lönearbete.  
Deltagarna är medicinskt utredda för att bli beviljade aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 
Arbetskonsulenten får möjlighet att ta del av den informationen om deltagaren ger sitt samtycke.  
Fokus kan då läggas på kartläggnings samtal som brukar vanligen var 3-6 gånger det kan ta både längre 
och kortare tid. Syftet är att skapa en relation mellan arbetskonsulent och deltagaren. Det är viktigt för 
arbetskonsulenten att tillsammans med deltagaren prata om våra olika roller, förväntningar, 
motivation, intressen, mål, identifiera resurser/begränsningar. Mötena behöver inte ske på 
Arbetsmarknadstorget det kan äga rum på Café eller promenad eller annan plats som deltagaren 
känner sig bekväm på.  



 
 
 
 
Arbetet tillsammans med deltagaren fokuseras på att hitta och förstärka den egna resursen, förmågor 
och motivation till arbete. Många av deltagarna är motivationsstyrda och det är viktigt att det blir rätt 
matchning. Målet är att komma igång i arbetsträning/praktik/  eller studier, som kan ge deltagaren 
erfarenheter och möjligheter till att fortsätta mot anställning/arbete eller utbildning. Matchning mot 
rätt arbetsträning/praktik plats har visat sig vara en framgångsfaktor, det kan ibland ta lite tid att finna 
en passande plats för deltagaren. Arbetskonsulenten har under året samarbetat med Yrkesvägledare 
som kan ge information om utbildningar som kan passa deltagaren utifrån dennes förutsättningar. 
Samarbetet med företagskoordinatorer på Arbetsmarknadstorget har öppnat upp mot näringslivet och 
underlättat att finna arbetsträning/praktik platser. Innan deltagaren börjar sin arbetsträning/praktik 
görs studiebesök på den aktuella företaget. Ibland kan det behövas flera studiebesök på olika företag. 
Det är viktigt att stötta deltagaren i förberedelser inför ett studiebesök. Det kan vara allt ifrån frågor 
om hur det fungerar på arbetsplatsen? till hur man bör vara klädd? vart hänger man kläderna? vart 
finns toaletter? osv. Det kan vara svårt för deltagaren att ha en förförståelse om hur det fungerar i 
arbetslivet om man aldrig tagit del av det. Arbetskonsulentens uppdrag är att vara stöttande och hjälpa 
till förberedelserna inför studier/ arbetsträningen/praktik. 
 
Under tid med studier/arbetsträning/praktik, har arbetskonsulenten tät kontakt med deltagaren på 
telefon och genom uppföljning på plats. Syftet med täta uppföljningar är att snabbt kunna fånga upp 
om det finns problem och då sätta in rätt resurser och att det nätverk som finns runt deltagaren, för att 
snabbt gå in med stöd där det behövs. Deltagarna i denna målgrupp har precis som alla andra inskrivna 
på Arbetsmarknadstorget också tillgång till våra specialisttjänster som psykologer, arbetsterapeuter, 
företagskoordinatorer och Studie- och yrkesvägledare, Samt alla de myndigheter som representeras på 
Arbetsmarknadstorget. Fokus är att finna, få och behålla ett arbete. Vi arbetar i den takt som 
deltagaren tycker att det fungerar. Vid de tillfällen det kan bli frågan om en anställning tar 
arbetskonsulent i tidigt skede kontakt med Arbetsförmedlingen, för delaktighet i förberedelser inför 
kommande anställning med ex. anpassningar och lönestöd om det finns behov. Arbetskonsulent och 
försäkringshandläggare på Försäkringskassan har ett tätt samarbete runt deltagaren. 
Försäkringshandläggare är med på planeringar med deltagaren, informeras om start av olika aktiviteter, 
tar del av uppföljningsmöten, ger deltagaren information om ersättningar mm. Samarbetet har och är 
framgångsrikt.  
 
 
 
 

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)   
 

Pandemin Covid 19 har påverkat inflödet av nya ärenden till arbetskonsulent då beredningen 
pausades samt beslut tagits om att avvakta med nya kartläggningar. Under senare del av 2020 
har inflödet kommit igång och 10 nya ärenden skrivits in på Arbetsmarknadstorget. Under 
hösten -20 är det flera av deltagarna som avbokar möten på Arbetsmarknadstorget på grund av 
oron att smittas när de ska åka buss.   

 
Arbetet har i stor utsträckning utförts hemifrån. Telefonmöten/ Skype möten har fungerat för 
vissa, men många i målgruppen har svårigheter med att både ta till sig information samt att 
uttrycka sig på telefon/ Skype. Uppföljningar med deltagare utomhus har varit en lösning i vissa 
fall, vilket varit enklare för de deltagare som inte är bekväm med telefon eller Skype. 
 



 
 
 
Kartläggningar, studiebesök, uppstarter på arbetsplatser, samverkansmöten med andra 
myndigheter har begränsats på grund av restriktioner vilket resulterat i fördröjningar i att 
påbörja eller upprätthålla en gynnsam planering med deltagare.  
 
Covid -19 har skapat ett behov av förändring i det dagliga arbetet och arbetssättet har anpassats 
utifrån rådande situation.  

 
 

 
 
4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 
  
Uppföljning sker kontinuerligt i möten med deltagare. Utvärdering av olika insatser och 
aktiviteter sker också i det dagliga arbetet med deltagarna samt med specialister, 
företagskoordinatorer och andra samverkansparter. Fortlöpande utvärdering mellan 
Arbetskonsulent och Försäkringskassans Försäkringsutredare. 
 
 

5. Analys 
 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga 
verksamheter?  
 
De deltagare som fått arbete eller påbörjat studier har blivit självförsörjande och har inte längre 
behov av stöd från socialförsäkringen.  
 
 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?  
Insatsen har stärkts upp med att Försäkringskassans försäkringsutredare har sin arbetsplats på 
Arbetsmarknadstorget. Samarbete mellan Arbetskonsulent och Försäkringskassans 
försäkringsutredare blir mer intensivt och att vi tillsammans stärkt upp nätverksarbete runt 
deltagaren. FK Marie Jansson har haft möjlighet att kontakta vård och boka in 
avstämningsmöten vid behov det blir enklare att samverka med vården. Snabba kontaktvägar. 
Arbetskonsulent har upplevt att den nära kontakten till Försäkringskassans handläggare 
underlättat arbetet. Snabba svar på deltagarens frågor gällande ersättningen samt att boka möten 
och ärende diskussion. 
 
5.3  Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 
Mål gruppen har behov av längre tid på arbetsmarknadstorget och att arbetskonsulent får en 
relation till deltagaren. Kartläggningsdelen i arbetsmetoden är en viktig del för att hitta 
deltagarens motovation och styrkor. Nära samarbetet med andra myndigheter och snabba 
kontaktvägar är fördel. Tät uppföljning med deltagaren och arbetsplats när det har påbörjats 
Arbetsträning/praktik. För många av deltagarna är arbetsplats en okänd miljö både positiv och 
negativt, behovet av stöd är då till en början stort för deltagaren.  
 
 
5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras  
 
 
5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat 



 
 
 

 
Försäkringskassan har samordningsansvar för unga vuxna med 
aktivitetsersättningen/sjukpenning och styr inflödet av deltagare till Arbetskonsulent på 
Arbetsmarknadstorget. Ju snabbare samordning och planering av aktivitet kan påbörjas, 
desto större är möjligheten att unga människor får komma ut i arbete/studier och inte fastnar 
i långvarig sysslolöshet som kan bli en effekt av aktivitetsersättningen.  

 
 

6. Ekonomisk rapport 
 
Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var 
orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen 
 
Se separat redovisning. 
 
 
Kostnadsslag Budget Utfall 
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier 
mm) 

  

Externa tjänster (typ av köpt tjänst)   
Lönekostnader    
Lokalkostnader   
Material (ange typ av material)   
Resekostnader (ange typ av aktivitet)   
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)   
Summa   
 

7. Underskrift av insatsägare 
 
Organisation: 
 
Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
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Slutrapport  
Denna mall ska användas vid del- och slutrapportering av insatser finansierade av 
Samordningsförbundet Sundsvall. Rapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet 
enligt avtal. 
 

1. Insatsen 

 
Insatsens namn: 

Arbetskonsulent 

Tidsperiod: 

2020-01-01 – 2020-12-31 

Beviljat medel: 

 

 
2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats – Organisation 

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) 

 

Kontaktperson för insatsägare 
Ulrika Larsson, enhetschef 

E-post 
Ulrika.larsson@sundsvall.se 

Organisation 

Arbetsförmedlingen 

Kontaktperson 
Peter Pettersson, Sektionschef  

E-post 
Peter.k.pettersson@arbetsformedlingen.se 

Organisation 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 

Kontaktperson 
 

E-post 
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3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 
Då Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens (IAF) arbetskonsulenter har som huvuduppdrag att arbeta 
med personer som uppbär försörjningsstöd eller med personer som de haft i uppdrag att arbeta med 
enligt avtal med Arbetsförmedlingen har vissa målgrupper inte haft tillgång till utförare i samma 
utsträckning som andra. Det ledde till att Arbetsmarknadstorget under hösten 2016 beviljades medel till 
en arbetskonsulent som skulle kunna arbeta med målgruppen unga med aktivitetsersättning eller 
sjukpenning. Funktionen har funnits sedan dess och har lett till att Försäkringskassan som part känt 
avsevärt större nytta med sin samverkan på Arbetsmarknadstorget. Under 2019 beviljades 
Arbetsmarknadstorget också medel till en särskild arbetskonsulenttjänst för att även fortsättningsvis möta 
upp deltagare från samtliga parter utan att begränsas till om de uppbär försörjningsstöd eller inte. Detta 
för att även fortsättningsvis kunna arbeta med deltagare från Försäkringskassan, både personer som 
uppbär aktivitetsersättning och sjukpenning, men också deltagare från Region Västernorrland. 
 
Till den tjänst som vänder sig till personer som uppbär aktivitetsersättning har flödet in från 
Försäkringskassan varit konstant sedan vi införde tjänsten. Utifrån målgruppen har ärendemängden satts 
till ca 20 pågående deltagare åt gången en i praktiken har det oftast varit fler som man arbetat med då 
man arbetat efter supported employment-modellen som också innefattar ett efterstöd. 

Den andra tjänsten har förändrats från 2018 till 2019. Från att tidigare ha varit en tjänst som jobbat med 
en specifik metod dit samtliga myndigheter hade möjlighet att aktualisera har man under 2019 renodlat 
tjänsten till att möta deltagare från Försäkringskassans sjukpenningssida och från Region Västernorrland. 
I början av 2019 var inflödet lågt men efter samverkansträffar samt förtydligande av ingång såg man 
under hösten 2019 ett stigande inflöde från Försäkringskassan och Region Västernorrland. 

 
 

3.2 Syfte med insatsen.  
Att möjliggöra tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan på Arbetsmarknadstorget för 
deltagare som inte uppbär försörjningsstöd. 
 

 
3.3 Målgruppen för insatsen 
Personer mellan 16-64 år som har kontakt med Region Västernorrland (RVN) och/eller uppbär 
sjukpenning samt personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. 
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4. Resultat och utfall av insatsen 

 
4.1 Insatsens mål 
 
Indikatorer för att mäta målet för 
arbetskonsulenterna är följande: 

 

Har målet uppnåtts?  
 

Utfall/resultat för 
respektive mål 

 
• Antal pågående ärenden hos 

arbetskonsulent för respektive 
tjänst 
 

Ja deltagare som har 
aktualiserats från FK och 
RVN har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering i samverkan på 
Arbetsmarknadstorget 

Aktuella ärenden: 18 stycken 
från FK. 
5 stycken från RVN. 
Totalt 23 stycken pågående 
ärenden. 
 
Under hela året har 7 
pågående ärenden 
aktualiserats av RVN, 4 
kvinnor och 3 män. Från 
Försäkringskassan har 12 
kvinnor och 10 män 
aktualiserats. 

 
• Antal avslutade ärenden och 

resultatet av arbetet 
 
 

Ja deltagare som har 
aktualiserats från FK och 
RVN har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering i samverkan på 
Arbetsmarknadstorget 

RVN: 1 deltagare har 
avslutats mot heltidsarbete 
med statligt stöd. 1 deltagare 
har avbrutit insatsen på grund 
av ej aktivt deltagande i 
planeringen och på grund av 
att den tillhör riskgrupp för 
Covid-19. 1 deltagare har 
påbörjat studier. 
 
FK: 2 deltagare är åter till 
uppdragsgivare. 1 deltagare 
har påbörjat studier. 
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• Vilka insatser och aktiviteter 

har genomförts för målgruppen 
 

 
Ja deltagare som har 
aktualiserats från FK och 
RVN har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering i samverkan på 
Arbetsmarknadstorget 

Studiebesök, 2 från FK och 1 
från RVN 
 
Arbetsträning, 6 st från FK 
och 3 st från RVN 
 
Kartläggning 8 st från FK och 
2 st från RVN 
 
Arbetsterapeut 1 deltagare 
från FK 
 
Samtliga deltagare har fått 
tagit del av samverkan och 
fått stöd- och coachsamtal av 
arbetskonsulent. 

 
4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen 
En beskrivning är att det handlar om att samverkande parter bildar team runt varje aktuell deltagare där 
arbetskonsulenten är koordinatorn för olika insatser som personer kan behöva. När deltagaren först 
aktualiseras görs en kartläggning tillsammans med personen innan det görs en gemensam handlingsplan 
för vilka aktiviteter/insatser som ska genomföras. Därefter påbörjar deltagaren någon form av 
arbetsträning eller arbetsförmågeutredning. Arbetskonsulenten kopplar på specialister som psykolog och 
arbetsterapeut om det finns ett behov att på ett djupare plan utreda arbetsförmåga eller orsaker till brist 
på arbetsförmåga. 
 

 
4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm) 
På grund av Covid-19 har arbetet i stor utsträckning utförts hemifrån med telefonmöten och andra 
digitala lösningar (Skype-möten) istället för fysiska möten med deltagare. Telefonmöten har fungerat bra 
för vissa, då färre deltagare avbokat möten som i vanliga fall sker fysiskt på plats. Telefonmöten har 
även visat sig vara mer effektivt i många fall, då tid inte behöver läggas på bokning av rum samt 
förflyttning till och från olika platser vilket ger en flexibilitet att stämma av oftare och även kortare 
stunder. Uppföljningar utomhus har också varit en lösning i vissa fall, vilket varit enklare för de 
deltagare som inte är bekväm med telefon eller Skype.  
 
Covid -19 har med andra ord medfört en del positiva förändringar i vårt dagliga arbete, men även 
påverkat arbetet negativt. Svårigheterna har varit att genomföra samtal via telefon eller Skype med 
deltagare som inte svarar på avtalad tid eller inte tycker att det känns bekvämt att tala över 
telefon/Skype. Kartläggningar, studiebesök, uppstarter på arbetsplatser, samverkansmöten med mera har 
inte kunnat genomföras eller kraftigt begränsats på grund av restriktioner vilket resulterat i svårigheter 
att påbörja eller upprätthålla en gynnsam planering med deltagare. Covid -19 har även påverkat inflödet 
till arbetskonsulent då beredningen pausats samt beslut tagits om att avvakta med nya kartläggningar. 
 
Covid -19 har skapat ett behov av förändring i det dagliga arbetet och arbetssättet har anpassats utifrån 
rådande situation. Arbetskonsulenter har använt sig av digitala lösningar i större utsträckning och försökt 
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stötta deltagarna utifrån de förutsättningar som funnits. Det har i några fall handlat mer om att stötta 
deltagarna i den pågående vardagen och på så sätt gjort en djupare kartläggning av personen inför en 
kommande arbetsträning eller arbetsförmågeutredning. I dessa fall har ett tätt samarbete med 
arbetsterapeut visat på ett positivt utfall, vilken i sin tur resulterat i ett bra underlag för nästa steg i 
planeringen. 
 
En stor omorganisation har ägt rum i kommunen, där vi nu är uppdelade i så kallade team, nord och syd, 
beroende på var deltagaren bor. Många arbetskonsulenter har fått byta ärenden. Detta arbete har tagit 
mycket tid och energi, vilket, utöver Covid-19, påverkat processerna med deltagarna. Detta arbete är nu 
genomfört och vi har sett ett tämligen stort inflöde av deltagare som aktualiserats från FK/RVN. 
Studiebesök och arbetsträningsplatser har varit och är ännu svårt att ordna, återigen på grund av Covid-
19.  

 
4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 
Uppföljning sker kontinuerligt i möten med deltagare. Utvärdering av olika insatser och aktiviteter sker 
också i det dagliga arbetet med deltagarna samt med specialister, företagskoordinatorer och andra 
samverkansparter.  
 

 
5. Analys 

 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat 
befintliga verksamheter?  
Insatsens syfte är att fånga upp de deltagare som riskerar att ”falla mellan stolarna”. Hos målgruppen 
finns behov av att göra arbetsförmågeutredningar för att komma vidare. Det finns en vinst i att bryta 
isoleringen för de deltagare som varit sjukskriven och ibland också isolerad länge. Här finns flera 
exempel på deltagare som kommit ut i arbetsträning och som uttryckt positiva effekter av att komma ut i 
ett sammanhang.  
 
Eftersom det endast är en person som kommit vidare sedan insatsens början går det inte att uttala sig om 
insatsens påverkan på sjukpenning, aktivitetsersättning etc. 
 
Framöver när fler deltagare förhoppningsvis kommit längre i sina planeringar och det finns mer 
information kring vad som fungerar och inte för enskilda individer är tanken att en gemensam 
kartläggning skulle kunna vara ett potentiellt mål att komma vidare till och för andra kan det vara 
aktuellt med exempelvis sjukersättning. I de fall där sjukersättning skulle bli aktuellt kan samverkan med 
arbetsterapeut och/eller psykolog bli avgörande för att ta fram ett bra underlag för deltagarna inför 
ansökan om sjukersättning. 
 

 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter? 
Samverkan har fungerat bättre med de handläggare/parter som finns samlokaliserade. Det behöver 
upparbetas någon form av samverkansträff på kontinuerlig basis med de handläggare/parter som inte 
finns samlokaliserade. Detta har varit svårt att få till på grund av Covid-19. 
 

 
5.3  Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen 
Generellt i ärendena med målgruppen har det varit viktigt att inte ha för bråttom, utan att göra en djupare 
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kartläggning. I ett ärende har arbetsterapeut varit inkopplad för att stötta upp i detta samt jobba med 
struktur och dygnsrytm. Detta har varit oerhört viktigt inför en kommande uppstart på en arbetsplats, då 
det finns ett stort behov av anpassningar och förståelse gentemot deltagaren.  
 
Dessa deltagare har varit utan sysselsättning en längre tid, vilket ofta medför avsaknad av rutiner i 
vardagen och svårigheter att strukturera den. Det finns ett stort behov av arbetsterapi för att få stöd till att 
återskapa balans, rutiner och vanor i samband med en arbetsträning.  
 
Det har ännu inte varit någon psykolog inkopplad i något ärende, men vi ser att behovet kan komma att 
bli aktuellt även för denna målgrupp. Det finns en generell otrygghet och oro inför ett steg ut i 
arbetslivet, då deltagarna varit ifrån arbetslivet i många år och där skulle en psykolog vara ett bra 
komplement till den pågående planeringen.  
 
Utmaningen med denna insats är, precis som jag nämnt tidigare, att inte ha för bråttom. Det är lätt att 
”springa före” och vilja komma framåt snabbt, men i majoriteten av ärendena har det handlat mycket om 
att skapa förtroende och försöka hitta resurserna hos personerna. Problematiken är givetvis viktig att ha 
med sig, men för att komma vidare har det varit viktigt att hitta de resurser som finns hos deltagarna.  
 

 
5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras  
Målgruppen som omfattas av denna insats riskerar många gånger att ”falla mellan stolarna” om 
inte denna insats hade funnits då de kan bedömas ha en för låg aktivitetsförmåga för att bli 
föremål för gemensam kartläggning genom Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Många 
gånger är det personer som varit sjukskrivna en längre tid där behovet av förrehabiliterande 
insatser är stort. Ansvarsområdet för förrehabiliterande insatser är delat där vården har det 
medicinska ansvaret, kommunen det sociala ansvaret och Arbetsförmedlingen den 
arbetslivsinriktade. Arbetsförmedlingen har dock inte insatser som vänder sig till de personer 
som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden varför dessa mången gång kan bli utan insatser. 
Kommunen ser visserligen vinster både på samhällsekonomisk och på personlig nivå med att ge 
dessa insatser men då det inte ligger inom ramen för kommunens ansvarsområde och Sundsvalls 
kommun just nu står inför en besvärlig ekonomisk situation med kommande besparingar finns 
inga möjligheter till implementering av tjänsten utan extern finansiering. 

 
5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat 
En utmaning (bortsett från pandemins påverkan) har varit att få till en bra samverkan, främst när 
handläggare/parter inte finns samlokaliserade. Utöver de avvikelser som redan redovisats har inga andra 
systemfel noterats. 
 

 
6. Ekonomisk rapport 

 
Se separat ekonomisk redovisning 

 
7. Underskrift av insatsägare 

 
Organisation: Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) Sundsvalls kommun 
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Ort och datum: 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
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Del/slutrapport  
Denna mall ska användas vid del- och slutrapportering av insatser finansierade av 
Samordningsförbundet Sundsvall. Rapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet 
enligt avtal. 
 

1. Insatsen 

 
Insatsens namn: 

Digital samhällsguide 

Tidsperiod: 

2020-05-04 – 2020-12-31 
 

Beviljat medel: 

303.000 kronor 

 
2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel 

 
Ansvarig för genomförande av insats - Organisation 

Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kontaktperson för insatsägare 
Pia Söderlund 20-05-04 - 20-09-30 
Marika Lingonblad- 
Öhlund 20-10-01 – 20-12-31 

E-post 
marika.ohlund@sundsvall.se 

Organisation 

Arbetsförmedlingen Sundsvall 

Kontaktperson 
Mikael Eriksson 

E-post 
Mikael.eriksson@arbetsformedlingen.se 
 

Organisation 

 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

Organisation 

 

  

mailto:marika.ohlund@sundsvall.se
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3. Insatsbeskrivning 

 
3.1 Bakgrund till insatsen 

Sundsvalls kommun skulle under 2019, enligt beslut från Länsstyrelsen, ta emot 32 anvisade personer för 
bosättning. Under året bosatte sig dock 215 nyanlända i Sundsvalls kommun. Att siffran är högre än det 
beslutade kommuntalet beror på att det råder fri bosättningsrätt för personer bosatta i Sverige. Kommunen 
erhåller schablonersättning från Migrationsverket för etableringsinsatser under de nyanländas två första år i 
Sverige. För närvarande får Sundsvalls kommun ersättning för ca 470 personer, vilka då ingår i kommunens 
etableringsinsatser och flyktingmottagningens arbete.  

 
Under de första tre åren har nyanlända har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet bedömer att cirka 
40 % av de nyanlända har av olika anledningar svårt att anpassa sig till krav och ambitioner utifrån 
arbetsförmedlingens etableringsprogram. 

 
Att vara ny i ett främmande land och börja om på nytt kan vara svårt. Mycket är annorlunda, språket, kulturen 
etc. Det kan vara svårt att komma i kontakt med myndigheter och lokalsamhället, samtidigt som detta är viktigt 
för etableringen i samhällslivet. 
 
Integration och inkludering är ingen enskild verksamhet eller insats. För en lyckad integration krävs ett 
långsiktigt, strategiskt, återkommande och gemensamt förhållningssätt till andra människor. Integration och 
inkludering kräver arbetssätt som i sig är just integrerande och inkluderande. Arbetssätt som särskilt inriktas på 
att ge stöd till den enskildes egenförsörjning och delaktighet i samhället, värnar grundläggande demokratiska 
värden samt förebygger och motverkar diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Ledorden är 
självförsörjning och delaktighet. 
 
Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära 
sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter 
som gäller i Sverige. 

 
 

Funktionen “Digital samhällsguide” är en förutsättning för stödjande insatser som verksamheten ansvarar för, 
vilka är riktade mot målgruppen nyanlända, där integration är huvudmålet.  Klientens integritet och rättighet till 
rätt information är vårt fokus, då de inte ska behöva fråga någon främling om sitt ärende som kan innehålla 
känslig information i vissa fall. 

 
Digitaliseringen ger helt nya möjligheter till en snabb och effektiv integration. 
 
En stor majoritet av de som söker sig till kommunen är personer som har vana av att använda smarta telefoner, 
datorer och internet. Varför inte använda sig av detta i integrationsarbetet. 
Digitaliseringen ger i dag helt andra möjligheter än tidigare till en snabb och effektiv integrationsprocess. 

 
 

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen? 
 Syftet är att underlätta och effektivisera för målgruppen, både under deras etableringstid och efter. Det 

blir lättare att få kontakt med berörda myndigheter 
 Syftet är att öka individens möjlighet till personlig utveckling, att individerna ska få en förståelse för 

hur samhället fungerar, samt få kunskap om och bli delaktiga i digitala samhällsfunktioner. 
 Syftet med insatsen är också att kommunens nyanlända ska beredas/få möjlighet att delta aktivt i både 

samhällsliv och arbetsliv, utifrån deras olika behov och önskemål. 
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3.3 Målgruppen för insatsen  
               Nyanlända, bosatta i Sundsvalls kommun, som är i behov av stöd och: 

 
 har någon typ av nedsättning, ex psykosocialt, funktionshinder och språklig 
 står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden   
 riskerar att bli beroende av samhällsstöd för en lång tid framöver 
 som uppbär försörjningsstöd 
 som är i behov av ökat digitalt stöd 

 
4. Resultat och utfall av insatsen 

 
4.1 Insatsens mål 
Ange uppsatta mål för insatsen 
- att ge extra stöd till de nyanlända som är 
bosatta i Sundsvalls kommun 
- att öka antalet nyanländas digitala 
kunskaper, via råd och stöd 
- att ha minst ett digitalt 
utbildningstillfälle per månad under 
projekttiden 
 
 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
Ja 

Utfall/resultat för respektive mål 
- Under ungefär 30 veckor 

har den digitala 
samhällsguiden haft ca 600 
träffar. Stödet har 
inneburit att bistå i hur 
man skaffar bank-id, 
laddar ner applikationer 
och hur man loggar in och 
använder ”apparna” . 

- Nyanlända har fått hjälp i 
hur de hittar information 
om myndigheter och hur 
man använder deras 
elektroniska tjänster. 

- utbildning i grupp har ej 
varit möjligt maa pandemi 
men individuell utbildning 
har skett varje månad i 
någon form. 

 
4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen.  
Information om möjligheten till stöd av digital samhällsguide har spridits mhja medarbetare inom kommunen samt 
samverkande myndigheter. Kommunreceptionen har haft en central roll att uppfatta kommuninvånarnas behov och 
hänvisa till digitala samhällsguiden. Stödet har tillhandahållits genom Drop-in tider i kommunhusets reception men 
även genom bokade besök utifrån behov initierade av annan person.  
Råd och stöd i de digitala funktionerna har även givits via telefon mm. 
 

 
4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm) 

Målet var att nå fler personer med behov samtidigt. Förberedelser gjordes för att kunna genomföra 
gruppträffar men då restriktionerna kring Covid-19 ökade blev vi tvungna att ställa in de planerade 
träffarna. Pandemin i sig har medfört ett ökat behov av e-tjänster och i och med detta är det allt fler som 
efterfrågar stöd i användningen och hantering av digitala verktyg. Vi kunde se ett ökat tryck på efterfrågan 
av digitala samhällsguidens stöd under Drop-in tiderna. Tiden räckte inte till för att ge stöd till alla 
besökare. Av den anledningen och för att effektivisera stödet hade gruppträffar varit ändamålsenliga. Vi 
hade även sett ett behov att utforma den fysiska miljön i receptionen på ett bättre sätt vid den här typen av 
tjänst för kommuninvånare för att underlätta besöksflödet. 
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4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen 
Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats?  
Statistik har förts över antal träffar med den digitala samhällsguiden samt vad behovet, dvs vilken typ av behov/ 
digital tjänst efterfrågades.  
 

 
5. Analys 

 
5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga 
verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst 
m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?  
Stödet stuckit ut mest har varit Försäkringskassans Mina-sidor; där bland annat ansökan om bostadsbidrag, ändring 
av inkomstuppgifter och ansökan om etableringsersättning varit aktuellt. De sista månaderna har klienterna fått stöd 
och introduktion till hur man ansöker om ekonomiskt bistånd via E-tjänst. Det har blivit ett snabbväxande behov 
som fått större genomslagskraft än hjälp via Försäkringskassans Minasidor. En bidragande faktor till denna 
framgång är ett gott samarbete med socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd som skickat ut information om att 
möjligheten finns att få lära sig hur man loggar in, fyller i, signerar och skickar e-ansökan om försörjningsstöd 
vilket lett till en stadig ökning av e-tjänstanvändandet inom försörjningsstöd.  
I nu läget är det mer än 25 % som söker via e-ansökan vilket är en snabb progression i jämförelse med andra 
kommuner som infört liknande förfaringssätt då det gäller E-ansökan. Slutsatsen är att om stödet av digital 
samhällsguide fortsatt är sannolikheten stor att övervägande del av ansökningarna, inom ett år, skulle göras via e-
tjänsten.  
Efter avslut kommer förfrågningar om introduktion till digitala tjänster till kommunreceptionen från besökande 
medborgare. 
 

 
5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter? Under projekttiden har 
studiebesök gjorts hos olika aktörer för att inhämta mer kunskap kring behov av samverkan. Bland annat gjordes i 
oktober ett besök hos Statens Servicekontor i Sundsvall. Det har givit förståelse över nyttan men också vikten av att 
människor har behov av att kunna använda digitala tjänster inom samtliga myndigheter. Ett stor samverkan har 
varit med olika delar inom kommunen när frågor om andra myndigheter uppstått och dessa har kunnat hänvisas till 
digitala samhällsguiden. Det har också varit ett gott samarbete mellan socialsekreterare och samhällsguiden ifråga 
om att introduceras till att ansöka om försörjningsstöd via E-tjänst. 
 
 
 

 
5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen. 

Av de som deltagit i insatsen har  klarat sig själva efter en träff men många har också återkommit  för samma stöd 
igen. I genomsnitt har ca 60% av målgruppen haft behov att gå igenom samma saker 2 – 3 gånger. Befintliga E-
tjänsterna kan upplevas som komplicerade och icke användarvänliga av de som vänt sig till samhällsguiden. Det 
finns också de som har någon typ av funktionsnedsättning eller helt enkelt så stora språkliga svårigheter som gör att 
de troligtvis behöver samhällsstöd för en ännu längre tid. Deltagarna har här fått ett individanpassat stöd av den 
digitala samhällsguiden och givits möjlighet att lära sig i egen takt, öka sitt kunnande och självförtroende då det 
gäller att använda digitala tjänster. 
 

 
5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och 
innehållsmässigt) Personal inom kommunens integrationsenhet och ekonomiskt bistånd har under tiden skaffat sig 
relevanta digitala kunskaper för att på ett ändamålsenligt sätt kunna möta målgruppen.   
 

 



Samordningsförbundet                
i Sundsvall  
           
 
 

                                       
 

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat. 
Pandemin har påverkat utfallet både utifrån upplägget att möta målgruppen men även att på ett mer aktivt sätt 
involverar övriga samverkansparter att på aktivt sätt använda stödet för sina brukare. 

 
 

6. Ekonomisk rapport 
 

Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var 
orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen 
 

 
Kostnadsslag Budget Utfall 
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier 
mm) 

  

Externa tjänster (typ av köpt tjänst)   
Lönekostnader   288 000 kr 
Lokalkostnader   
Material (ange typ av material): Trycksaker  1 000 kr 
Resekostnader (ange typ av aktivitet)   
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader): Telefon  2 000 kr 
Summa  291 000 kr 

 
7. Underskrift av insatsägare 

 
Organisation: Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sundsvalls kommun 
 
Ort och datum: 200114 
 
Underskrift 
 
……………………………………………………………….. 
Denise Wallén 
Förvaltningsdirektör Individ- och arbetsmarknad 
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Vice ordförande har ordet 
   
2020 har varit ett år som inte har liknat något annat år. Mycket inställda kurser, konferenser 
och utbildningar. Vår tjänsteman Jan Andersson blev sjukskriven under början av året, så Emil 
Ulander fick hoppa in i hans ställe. 
Vi har börjat utveckla arbetet med ekvivalenter, ett mycket bra verktyg som ger oss en bra 
bild hur saker och ting ser ut. Vi har lanserat Insatskatalogen, det underlättar arbetet för 
kommunens medborgare att hitta insatser som erbjuds i kommunen. I november 
genomfördes psykiatridagarna i Hedbergska skolans aula, vi gästades av bland annat Magnus 
Hedman ett mycket uppskattat inslag. Årets dagar sändes digitalt så vi fick väldigt många fler 
som hade möjligheten att lyssna, nästan 2000 unika tittare fördelat på två dagar! Detta måste 
vi även i framtiden erbjuda våra medborgare. 
 
Vill tacka alla som följer vårt arbete, där vi är en viktig funktion för medborgare som behöver 
hjälp och stöd. 
 
Nu tar vi nya tag, och blickar vi fram emot ett 2021 som inte präglas av elände. 
 

 
 
Christina Nordenö 
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1. Förvaltningsberättelse 
Samordningsförbund i Sundsvall redovisar årsredovisning för perioden mellan den 1 januari 
till den 31 december 2020. Förvaltningsberättelsen ska omfatta/beskriva nedanstående 
områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i 
tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s rekommendation R15, med 
vissa tillämpningar i förhållande till Finsam-förbundens struktur. 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020.  

Till redovisningen hör en bilaga.  
 
Organisation  
Samordningsförbundet Sundsvall bildades den 1 december 2004 då alla fyra parter antog 
förbundsordningen. En reviderad förbundsordning antogs av parterna den 1 januari 2011 
som fortfarande gäller. 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse bestående fyra ledamöter och fyra ersättare 
utsedda av förbunds medlemmar. Styrelsen är förbundets högst beslutande organ som ansvar 
för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Till sin hjälp har 
styrelsen en verkställande tjänsteman och en utvecklingsledare. 
Verkställande tjänsteman är anställd av Sundsvalls kommun. Verkställande tjänsteman 
arbetar på uppdrag av styrelsen. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna 
verksamheten, som att bereda ärenden till styrelsen och att verkställa olika beslut och 
företräda förbundet på tjänstemannanivå. Det kan innebära att vid behov initiera nya 
aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för 
förbundets måluppfyllelse. 
Utvecklingsledare: Inför 2020 har styrelsen för Samordningsförbundet beslutat att flytta 
tjänsten utvecklingsledare från Arbetsmarknadstorget till förbundet själv. Målet med det är 
att på ett ännu bättre sätt kunna utnyttja den resursen att stödja de samverkande 
organisationerna i utvecklingsfrågor samt att det bör möjliggöra en större närhet till fler 
verksamheter i behov av förbättrad samverkan mellan organisationerna i 
Samordningsförbundet.  
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar förbundsmedlemmarnas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att invånarna ska få 
stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att förbundsmedlemmarna ska kunna samarbeta bättre.  
Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Samordningsförbundet Sundsvall finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
med hälften av medlen, Region Västernorrland med en fjärdedel och Sundsvalls kommun med 
resterande fjärdedel. För 2020 får Samordningsförbundet i Sundsvall 7 378 000 kr i 
driftsbidrag från huvudmännen. 
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Verksamhetsidé och vision  
Visionen för Samordningsförbundets arbete är ”Samverkan som gör skillnad”.  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 
samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad 
hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studera hos medborgare i Sundsvalls kommun 
De lokala behoven och kunskaperna ligger till grund för Samordningsförbundet i 
Sundsvalls inriktning och omfattning. 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 7 378 000 7 424 000 7 860 000 5 977 772 5 803 666 
Verksamhetens kostnader  7 109 107 7 525 700 6 494 207 5 271 619 
Årets resultat  + 314 893 +334 300 -516 435 + 532 047 
Soliditet      
Antal anställda 0 0 0 0 0 

 
Från och med verksamhetsåret 2016 så ligger en gemensamt beslutad fördelningsmodell till 
grund för den statliga tilldelningen till Samordningsförbunden. Samordningsförbundet 
Sundsvall har ingen egen anställd personal utan tjänsten verkställande tjänsteman och 
utvecklingsledare köps in av Sundsvalls kommun. Detta finns reglerat i ett avtal. 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
För 2020 får Samordningsförbundet i Sundsvall 7 378 000 kr i driftsbidrag från 
huvudmännen, vilket var en sänkning med 46 000 kr från föregående år, 
tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 8 686 595 kr för 2020.. Skriva 
mer  

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Under 2020 har en ny samverkansstruktur tagits fram vilket innebär att det nu finns 
samverkansgrupper på medarbetarnivå(medarbetarråd), första 
linjechefnivå(samverkansråd) och sedan tidigare har det funnits samverkansgrupp på 
strategisk nivå(strategigruppen). Detta med syfte att skapa högre delaktighet på fler nivåer i 
samverkan. 
 
Syftet med medarbetarrådet är att ge samverkande handläggare inom Samordningsförbundet i 
Sundsvall, en möjlighet att påverka framtida insatser och utbildningssatsningar. 
 
Syftet med samverkansrådet är att tillsammans identifiera och utveckla gemensamma lösningar, 
som leder till en smidigare rehabiliteringsprocess för invånarna.  
 
Strategigruppen svarar för att arbeta med strategiska frågor rörande nuvarande 
samverkansprojekt/verksamheter samt behov av framtida samverkan. Att på uppdrag från 
varje styrgrupp ta beslut i frågor som styrgruppen inte själva kan besluta om. 

- Att initiera gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå 
finansieringsformer 

- Att identifiera och besluta om prioriterade samverkansområden 
- Att vara chefsgrupp/beredningsgrupp för Samordningsförbundet 

Strategigruppens uppgift är även att vara en länk mellan Samordningsförbundet och den egna 
organisationen samt att bidra till samverkan mellan parterna ökar. 
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En annan nyhet gällande samverkansområdet för 2020 är att en analysgrupp har bildats för 
att kunna bidra med bättre underlag inför kommande samverkanssatsningar utifrån arbetet 
med helårsekvivalenter. Från och med 1 januari 2020 har Samordningsförbundet Sundsvall 
en utvecklingsledartjänst kopplat till sig som kommer att vara ett stöd för huvudmännen i 
deras utvecklingsarbete i samverkan samt att ansvara för Insatskatalogen och andra 
utvecklingsfrågor hos Samordningsförbundet. 
 
Covid 19 pandemin har under stora delar av året gjort att de flesta möten förbunden varit 
närvarande på har skett via digitala möten. En svårighet har varit att det inte är tillåtet att 
delta digitalt på styrelsemötena, vilket inneburit att dessa möten varit fysiska möten. Årets 
Nationella nätverkskonferens för Samordningsförbundet blev inställd, likaså den planerade 
Norrlandskonferensen. Glädjande nog har de flesta av de insatser förbundet finansierar haft 
verksamhet igång men med vissa restriktioner utifrån gällande rekommendationer som gällt. 
Samordningsförbundet Sundsvall har under året lanserat Insatskatalogen.  

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensafirma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.  
Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för 
utveckling och ekonomi. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Sundsvalls kommun och 
Region Västernorrland. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje 
medlem har en ordinarie och en ersättare. 
Styrelsen antog den 29 november 2019 en budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 och 
plan för ytterligare två år. Verksamhetsplanen togs i dialog med strategigruppen för 
Samordningsförbundet.  Styrelsen har under året haft sju stycken protokoll förda sammanträden. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 
Ordinarie:    Ersättare: 
Jonas Väst, Region Västernorrland  Sanna Jonsson, Region Västernorrland  
Christina Nordenö, Sundsvalls kommun   Thomas Burman, Sundsvalls kommun 
Peter Pettersson, Arbetsförmedlingen  Benny Norrbin, Arbetsförmedlingen 
Fredrik Samnegård, Försäkringskassan  Annika Källgård, Försäkringskassan 
 
Styrelsen får både via muntliga dragningar som skriftliga redovisningar från de insatser man 
finansierar gällande hur verksamheterna utvecklas. För att styrelsen ska få en bättre överblick har 
förbundet dels tagit fram en reviderad version av mall för ansökningar och nya mallar för del- och 
slutredovisningar för de insatser förbundet medfinansierar. Avtal tecknas med respektive insatsägare 
där det framgår hur redovisning av verksamhet skall ske. 
 
Styrelsen har följande dokument för sin interna kontroll, risk och väsentlighetanalys, 
internkontrollplan, delegationsordning, attest och utanordningsinstruktioner. 
Styrelsen har tagit beslut om att följa Sundsvalls kommuns beslut om sammanträdesersättningar och 
förrättningsarvoden. 
Styrelsen får kvartalsvis en genomgång av budget i förbundet. Samordningsförbundet Sundsvall 
upprättar också ett delårsbokslut per den 30 juni och ett årsbokslut. 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse  och ekonomisk 
ställning 

1.5.1 Övergripande mål  
 



 
 

 Sida 7 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 
samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad 
hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studera hos medborgare i Sundsvalls kommun. 
 
 Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet 

Resultat:  
Under 2020 har en ny samverkansstruktur på tre nivåer tagits fram. Det har bildats 
samverkansgrupper på medarbetarnivå, första linjechefnivå och sedan tidigare har det 
funnits på strategisk nivå. Detta med syfte att skapa högre delaktighet på fler nivåer i 
samverkan. En annan nyhet gällande samverkansområdet för 2020 är att en 
analysgrupp har bildats för att kunna bidra med bättre underlag inför kommande 
samverkanssatsningar.  
 

 Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna. 
Resultat: 
Samordningsförbundet har inför 2020 en utvecklingsledare som skall arbeta med 
dessa frågor. Utvecklingsledaren hade en viktig roll i den framtagna 
samverkansstrukturen.  
Styrelsen och strategigruppen har under 2020 beslutat att det finns behov av fler 
gemensamma träffar för att kunna förbättra den strukturella samverkan ytterligare.  
 

 Genomföra aktiviteter för att sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, 
verksamhet och resultat hos huvudmännen. 
Resultat: 
Tack vare utökade resurser kopplade till Samordningsförbundet har det skett fler 
aktiviteter hos huvudmännen, trots situationen med Covid-19, dock har flertal besök 
gjorts digitalt. Som exempel kan nämnas att det nu förs dialoger med både primärvård 
och habiliteringen inom Region Västernorrland för att öka deras delaktighet i 
samverkan. Det har också gjorts en flertal APT besök hos huvudmännen för att sprida 
kunskapen om förbundets uppdrag och de insatser vi är involverade i. En annan viktig 
händelse var att förbundet blev inbjuden att delta Regional utveckling där vår 
verksamhet presenterades.     
 

 Deltagande i regionala och nationellt nätverk för samordningsförbund. 
Resultat: 
Förbundet är medlem i NNS samt deltar i Norrlandsnätverket. Förbundet skulle ha 
deltagit på den årliga Nationella konferens som Nationella rådet anordnar men den 
blev inställt på grund av Covid-19. Även den årliga träffen med Norrlandsnätverket 
ställdes in på grund av Covid-19.    

 

1.5.2 Styrelsens mål 
  
 Följa upp de aktiviteter förbundet finansierar utifrån de mål både verksamhetsmässiga 

och ekonomiska som angivits i ansökningarna. 
Resultat: 
Styrelsen får både via muntliga dragningar som skriftliga redovisningar från de 
insatser man finansierar gällande hur verksamheterna utvecklas. För att styrelsen ska 
få en bättre överblick har förbundet dels tagit fram en reviderad version av mall för 
ansökningar och nya mallar för del- och slutredovisningar för de insatser förbundet 
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medfinansierar. Avtal tecknas med respektive insatsägare där det framgår hur 
redovisning av verksamhet skall ske.  
 

 Att verka för att stimulera till samverkanslösningar mellan förbundets medlemmar 
inom förbundets ansvarsområde. 
Resultat:  
Styrelsen har varit delaktiga i framtagandet av den nya samverkansstrukturen som 
beskrivits ovan. Styrelsen har varit drivande i beslutet att fler gemensamma träffar 
med strategigruppen behövs för att kunna förbättra den strukturella samverkan 
ytterligare.  
 

 Under året ska ett ägarsamråd genomföras med förbundets huvudmän. 
Resultat: 
Ett ägarsamråd var planerat till i maj månad men blev framflyttat och hölls den 25 
september 2020.  
 

 Kvartalsvis följa upp budgeten för förbundet. 
Resultat: 
Styrelsen får kvartalsvis en genomgång av budget i förbundet. Samordningsförbundet 
Sundsvall upprättar också ett delårsbokslut per den 30 juni och ett årsbokslut. 
 

 Utveckla arbetet med internkontrollplan och risk och väsentlighets analys 
Resultat: 
Styrelsen hade på sitt styrelsemöte den 15 maj en genomgång av internkontrollplanen 
och på styrelsemötet den 26 juni togs en reviderad risk- och väsentlighetsanalysen av 
styrelsen. 
 

1.5.3 Verksamhetens mål 2020 
 
 Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos 

medlemmarna. 
Resultat:  
Tack vare utökade resurser kopplade till Samordningsförbundet har det skett fler 
aktiviteter hos huvudmännen, trots situationen med Covid-19, dock har flertal besök 
gjorts digitalt. Som exempel kan nämnas att det nu förs dialoger med både primärvård 
och habiliteringen inom Region Västernorrland för att öka deras delaktighet i 
samverkan. Det har också gjorts en flertal APT besök hos huvudmännen för att sprida 
kunskapen om förbundets uppdrag och de insatser vi är involverade i. En annan viktig 
händelse var att förbundet blev inbjuden att delta Regional utveckling där vår 
verksamhet presenterades. Hemsidan är den plattform där all aktuell information finns 
tillgänglig.   
   

 Genomföra träffar/utbildningar mellan Strategigruppen och styrelsen för att få en 
ökad samsyn. 
Resultat: 
Den 28 augusti träffades styrelsen och strategigruppen för en gemensam 
planeringsdag inför 2021 års verksamhet. Styrelsen och strategigruppen beslutade att 
det finns behov av fler gemensamma träffar per år för att kunna förbättra den 
strukturella samverkan ytterligare. 
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 Verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och 

ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.  
Resultat: 
När det numera finns en samverkansstruktur på tre nivåer finns goda möjligheter för 
alla parter att identifiera hinder på olika nivåer i samverkan. Styrelsen har under året 
beslutat att genomföra en samverkansdag för att öka kunskapen om varandras 
uppdrag. På grund av rådande pandemi kommer den dagen förhoppningsvis att 
arrangeras under 2021.    

 
 Ge stöd till att utveckla den strukturella samverkan mellan samverkansparterna. 

Resultat: 
Samordningsförbundet har numera en utvecklingsledare som skall vara behjälplig vid 
den strukturella samverkan. Den framtagna samverkansstrukturen är de forum som 
främst nyttjas till detta syfte.  
 

 Att finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat. 
Resultat: 
De förbyggande insatserna på individnivå som förbundet finansierade under 2020 är I-
kraft arena samt rehabvägledare, resultatet från dessa insatser redovisas under 
punkten ”uppföljning av resultat för individinriktade insatser”. De förebyggande 
insatserna på strukturell nivå som förbundet finansierat under 2020 är 
Insatskatalogen och psykiatriveckan, resultat av dessa insatser redovisas under 
punkten ”uppföljning av resultat för strukturövergripande insatser”.  
 

 Att finansiera och stödja utveckling av strukturinriktade och individinriktade 
samverkansinsatser. 
Resultat: Förbundet finansierade 2020 både individinriktade insatser och strukturella 
insatser. För året var fördelningen totalt 9 stycken individinriktade insatser och 3 
stycken strukturinriktade insatser. Under 2020 var kostnadsfördelningen i procent av 
budgetutfall fördelat enligt följande: administration, 15%, individinriktade insatser, 
71% och strukturövergripande insatser, 14%.  
 
 

 Att påbörja arbetet med att använda helårsekvivalenter för att göra bättre 
bedömningar kring insatser. 
Resultat: Förbundet har gjort en sammanställning av helårsekvivalenterna för 
åldersgruppen 20-64 år. Detta har presenterats för styrelse och strategigrupp. 
Intresset för dessa var stort och tack vare det arbetet beslutades att det finns behov av 
en analysgrupp som kan bereda materialet ytterligare.  

1.5.4 Mål för finansierade insatser 2020 
 
 Ökad samverkan mellan projektets/insatsens aktuella parter efter avslutat 

projekt/insats. 
Resultat: Förbundet har tagit fram en ny rapportmall där varje insats skall redogöra för 
hur samverkan mellan insatsens aktuella parter har förbättrats/förändrats.  
 

 I de individinriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå 
arbetsmarknaden stärkas. 
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Resultat: 
Förbundet finansierar flera olika typer av individinriktade insatser. Därför redovisas 
deltagarnas förbättring att nå arbetsmarknaden i respektive insats del- och 
slutrapport.   
 

 Att uppföljning/utvärdering sker utifrån de mål som finns angivit i de insatser 
förbundet finansierar. 
Resultat:  
Detta görs till styrelsen både muntligt och skriftligen under året utifrån vad som är 
angivit i avtalet. 
 

 Förbundets finansiering av insatser regleras med avtal mellan förbundet och 
huvudman. I avtalet framgår hur insatsen skall redovisas de mål som finns för insatsen. 
Resultat: 
Avtal tecknas med ansvarig huvudman för alla individinriktade insatser som förbundet 
finansierar.  

 

1.5.5 Finansiella mål 2020 
 
Samordningsförbundet Sundsvall ska ha en god ekonomisk hushållning. 
  
 Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel 

kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör 
motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. 
Resultat: 
Styrelsen lade i sin budget och verksamhetsplan för 2020 en budget som var i balans. 
Samordningsförbundet i Sundsvall har inte tecknat några lån eller krediter under året.  

 
 Förbundet följer Nationella Rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital 

inte ska överstiga 20 procent. 
Resultat: Skriva mer när bokslutet är klart 
 

 Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen. 
Resultat: 
Styrelsen lade i sin budget och verksamhetsplan för 2020 en budget som var i balans. 
 

 Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för 
målgruppen 
Resultat: Om förbundet hamnar i en situation att man överskrider 
rekommendationerna från Nationella rådet gällande storlek på det egna kapitalet 
kommer styrelsen besluta om insatser utöver årsbudgeten. För att inte riskera att 
hamna över Nationella rådets rekommendation på det egna kapitalet beslutade 
styrelsen den 27/3 att bevilja insatsen ”Digital samhällsguide” medel för resterande 
del av året.   
  

 Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna 
lån eller krediter. 
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Resultat:  
Samordningsförbundet i Sundsvall har under året inte tecknat några lån eller krediter. 

1.5.6 Målgrupper 
 
De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i 
Sundsvalls kommun och vara i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad 
rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en 
komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit 
för stora och svåra. 
 
Följande målgrupp har styrelsen i Samordningsförbundet beslutat ska särskilt prioriteras: 
 
Unga vuxna 18-35 år. 
 

1.5.7 Individinriktade insatser 
 
Arbetsmarknadstorget 
  
Projektägare: Sundsvalls kommun 
Projektperiod: 200101–201231 
Samordningsförbundet stödjer Arbetsmarknadstorget med högst 3 875 000 kr under 
verksamhetsåret 2020 och det innefattar följande tjänster: 

- Handläggare på försäkringskassan inom aktivitetsersättningen 
- Psykolog 
- Arbetsterapeut 
- Två arbetskonsulenter 
- Socialsekreterare med SIP-samordnarfunktion 

 
Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun 
(Socialtjänsten, Barn- och utbildningsförvaltningen och Förvaltningen för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, FAVI), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region 
Västernorrland. 
 
Arbetsmarknadstorget målgrupper: 

- Personer mellan 16-24 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. 

- Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. 
- Personer mellan 25-64 år som uppbär försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd. 
- Personer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

 
Det övergripande målet med Arbetsmarknadstorget är att skapa tillträde till 
arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som annars hade riskerat att hamna ”mellan 
stolarna” hos berörda myndigheter. 
 
I-kraft Arena 
 
Projektägare: Sundsvalls kommun 
Projektperiod: 200101–201231 
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Samordningsförbundet stödjer I-kraft Arena med högst 600 000 kr under verksamhetsåret 
2020. 
I-Kraft arenans bas återfinns psykiatrisk rehabiliteringsprocess via Boston modellen och 
styrkemodellen (Strength model). Verksamheten har en tro på individens egen drivkraft. 
Modellen beskrivs med faserna, återhämtning, egenmakt, ansvar och frihet. För att bättre 
kunna beskriva och utveckla verksamheten har I-Kraft arena tagit del av Fir-eModellen (Fir-e) 
”en holistisk modell för självåtervinning”. 
Syfte med insatsen  är att tydliggöra arenan som insats med ingångar som är relevanta för 
uppdraget, att utveckla arenans utbud till att även innefatta stöd vid studier på vägen mot 
egen försörjning, Att i samverkan med remittenter se över formen för uppföljningar för att 
minska risk för institutionalisering och att undersöka möjlighet till efterstöd. 
 
Rehabvägledare 
 
Projektägare: Sundsvalls kommun 
Projektperiod: 200101–201231 
Samordningsförbundet stödjer rehabvägledare med högst 605 000 kr under verksamhetsåret 
2020. 
Verksamheten är en icke-biståndsbeprövad verksamhet för personer med psykisk ohälsa 18-
65 år. Verksamheten ska ge möjlighet för människor med psykisk ohälsa att påbörja 
återhämtning och utforska sin potential med strävan mot ökad självständighet och 
delaktighet i samhället. Tanken är att det ska vara lätt att ta kontakt och få tillgång till stöd, 
social samvaro och utforska sin potential som ett led i steget mot att individen blir mer 
självständig, mår bättre och kan komma ut i arbete, sysselsättning eller studier. 
 
Digital samhällsguide 
 
Projektägare: Sundsvalls kommun 
Projektperiod: 200501–201231 
Samordningsförbundet stödjer Digital samhällsguide med högst 331 000 kr under 
verksamhetsåret 2020. 
Syftet är att underlätta och effektivisera för nyanlända både under deras etableringstid och 
efter. Det skall bli lättare att få kontakt med berörda myndigheter samt att öka individens 
möjlighet till personlig utveckling, att individerna ska få en förståelse för hur samhället 
fungerar, samt få kunskap om hur de kan bli delaktiga i digitala samhällsfunktioner. 
 

1.5.8 Strukturövergripande insatser 
 
Insatskatalogen 
 
Projektägare: Samordningsförbundet centrala Östergötland 
Projektperiod: 2020 
 
Insatskatalogen drivs av Samordningsförbundet centrala Östergötland. Samtliga 
Samordningsförbund i Sverige har möjlighet att mot en årlig avgift bli medlemmar i den och 
sedan hösten 2019 är Samordningsförbundet Sundsvall medlem i Insatskatalogen.  
 
Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet 
efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. 
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Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen 
för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
 
Psykeveckan vecka 45 
 
Projektägare: Sundsvalls kommun och Region Västernorrland 
Projektperiod: 2020 
Samordningsförbundet stödjer Psykeveckan vecka 45 med högst 100 000 kr under 
verksamhetsåret 2020. 
 
Psykeveckan, v 45, är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och 
kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill 
verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. 
 
Drivkraftspunkten 
 
Projektägare: Sundsvalls kommun 
Projektperiod: 200101–201231 
Samordningsförbundet stödjer utvärderingen av Drivkraftspunkten med högst 200 000 kr 
under verksamhetsåret 2020 
Projektet syftar till att utveckla den uppsökande verksamheten, främja olika 
samverkansformer samt skapa stödinsatser som gemensamt ökar antal personer som 
fullföljer sina gymnasiestudier. Projektet är geografiskt avgränsat till Sundsvalls kommun. 
Detta eftersom det ur en resultatsynpunkt är troligast att projektet genererar effekter när 
resurserna koncentreras lokalt. Målet är att utveckla en modell som förenar uppsökande och 
stödjande verksamhet, som på sikt kan spridas till andra kommuner. 
 
Det konkreta problemet som ska angripas är att en stor grupp personer saknar grundskole-
eller gymnasieexamen, som får arbetslöshet och utanförskap till följd. Projektmålet: Skapa en 
ny modell som förenar den uppsökande och stödjande verksamheten. Här måste den 
organisatoriska kapaciteten att både hitta, identifiera och stödja personer utan fullständig 
gymnasieexamen förstärkas för att ge långsiktiga positiva effekter på individnivå. 
 

1.5.9 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat från respektive insats redovisas nedan enligt de för insatsen uppsatta målen. För mer 
detaljerad information, se respektive bilaga.  
 
Arbetsmarknadstorget 

- Handläggare på försäkringskassan inom aktivitetsersättningen 
Insatsens mål 
 
 
Försäkringskassan och kommunen ska 
kunna bidra till en effektiv samverkan så 
att individer får/återfår arbetsförmåga.  
Utreda behov och förutsättningar för 
arbete eller studier.  
 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
 
Ja. Under kvartal 2 2020 har 
10 personer aktualiserats 
till arbetsmarknadstorget.  - 
personer är inskriven under 
hösten 2020 

Utfall/resultat för respektive 
mål 
 
Under 2020 har 15 personer 
avslutats, 10 kvinnor och 5 män. 
Av dessa har 6 personer gått ut i 
anställning 3 män och 3 kvinnor.  
2 av anställningar med lönestöd 
från Arbetsförmedlingen.  
4 personer avslutats till studier 
folkhögskola och universitet, 3 
kvinnor och 1 man. 5 deltagare, 1 
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man och 4 kvinnor har avslutats 
åter till Försäkringskassan 
  
3 personer har fått anställning till 
någon del men ännu inte 
avslutats på 
Arbetsmarknadstorget eftersom 
arbetsförmågan inte är fullt 
klarlagd. 1 man har ökat upp sin 
arbetstid i anställning från 50 % 
till 75 %, fortsatt testa 
arbetsförmågan. 1 Man har fått 
anställning på 75 % fortsätter 
testa arbetsförmåga. Dessa båda 
anställningar har lönestöd från 
Arbetsförmedlingen. En kvinna 
har fått 25 % tim. anställning, 
fortsätter utreda arbetsförmågan. 

 
- Psykolog 

Insatsens mål 
 
Indikatorer för att mäta målet för 
psykologerna är följande: 

• Antal genomförda 
psykologutredningar (totalt för 
samtliga psykologer) 

• Antal genomförda 
bedömningssamtal (totalt för 
samtliga psykologer) 

• Antal deltagare som omfattats 
av kortare behandlingsinsats 
(totalt för samtliga psykologer) 

 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
Målen har uppnåtts i den 
meningen att det 
huvudsakliga 
arbetsinnehållet för 
psykologgruppen centrerats 
kring genomförandet av 
bedömningssamtal, 
avgränsade 
behandlingsinsatser samt 
psykologutredningar.  

Utfall/resultat för respektive 
mål 

• Antal genomförda 
psykologutredningar 
(totalt för samtliga 
psykologer): 13 

• Antal genomförda 
bedömningssamtal 
(totalt för samtliga 
psykologer): 23 

• Antal deltagare som 
omfattats av kortare 
behandlingsinsats (totalt 
för samtliga psykologer): 
48 

 
 

- Arbetsterapeut 
Insatsens mål 
Indikatorer för att mäta målet för 
arbetsterapeuterna är följande: 

• Antal genomförda 
arbetsterapeutiska 
utredningar (totalt för 
samtliga arbetsterapeuter) 

Har målet uppnåtts? Ja eller nej 
 
 
43 utredningar har genomförts varav 
1 ”Arbetsförmågebedömning” med 
syfte att ansöka sjukersättning från 
Försäkringskassan samt  
6 pågående (aktivitetsersättning och 
sjukersättning.) 

Utfall/resultat för 
respektive mål 
 
Erhållen sjukersättning från 
Försäkringskassan. 

• Antal deltagare som 
omfattats av stödinsatser 
från arbetsterapeut (totalt 
för samtliga 
arbetsterapeuter) 

 

43 deltagare har aktualiserats, varav 
6 st från KAA 
4 st från FK 
33 st från IAF 
+ 
2 informationssamtal utan till vidare 
stödinsatser. 
 
Utöver insatser på individnivå har 
arbetsterapeuten arbetat 

Fakta om sömn, information 
gällande sömnstrategier och 
dygnsrytm: 17 
 
Strukturstödjande 
behandling gällande 
tidshantering och planering: 
28 
 
Anpassning arbete: 14 
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konsultativt mot 
arbetskonsulent/arbetsträningsplats. 
I nästa halvårsrapport kommer 
statistisk gällande konsultativt stöd 
att presenteras, men under 2020 har 
antalet konsultationer inte noterats. 

 
Hälsofrämjande insatser 
inklusive FAR (fysisk 
aktivitet på recept): 14 
 

 
- Arbetskonsulent gemensam 

Insatsens mål 
 
Indikatorer för att mäta målet för 
arbetskonsulenterna är följande: 

 

Har målet uppnåtts?  
 

Utfall/resultat för 
respektive mål 

 
• Antal pågående ärenden hos 

arbetskonsulent för respektive 
tjänst 
 

 
Ja, deltagare som har 
aktualiserats från FK och RVN 
har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering i samverkan på 
Arbetsmarknadstorget. 

 
Aktuella ärenden: 18 stycken 
från FK. 
5 stycken från RVN. 
Totalt 23 stycken pågående 
ärenden. 
 
Under hela året har 7 
pågående ärenden 
aktualiserats av RVN, 4 
kvinnor och 3 män. Från 
Försäkringskassan har 12 
kvinnor och 10 män 
aktualiserats. 

 
• Antal avslutade ärenden och 

resultatet av arbetet 
 
 

 
Ja, deltagare som har 
aktualiserats från FK och RVN 
har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering i samverkan på 
Arbetsmarknadstorget, 

 
RVN: 1 deltagare har avslutats 
mot heltidsarbete med statligt 
stöd. 1 deltagare har avbrutit 
insatsen på grund av ej aktivt 
deltagande i planeringen och 
på grund av att den tillhör 
riskgrupp för Covid-19. 1 
deltagare har påbörjat studier. 
 
FK: 2 deltagare är åter till 
uppdragsgivare. 1 deltagare 
har påbörjat studier. 
 



 
 

 Sida 16 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

 
• Vilka insatser och aktiviteter 

har genomförts för målgruppen 
 

 
Ja, deltagare som har 
aktualiserats från FK och RVN 
har tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering i samverkan på 
Arbetsmarknadstorget. 

 
Studiebesök, 2 från FK och 1 
från RVN. 
 
Arbetsträning, 6 st från FK och 
3 st från RVN. 
 
Kartläggning 8 st från FK och 2 
st från RVN. 
 
Arbetsterapeut 1 deltagare 
från FK. 
 
Samtliga deltagare har fått 
tagit del av samverkan och fått 
stöd- och coachsamtal av 
arbetskonsulent. 

 
- Arbetskonsulent i samverkan med Försäkringskassan  

Insatsens mål 
 
Indikatorer för att mäta målet för 
arbetskonsulenter är följande 
 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
 

Utfall/resultat för respektive 
mål 
 
 

• Antal pågående ärenden hos 
arbetskonsulent för respektive 
tjänst 

Ja, Deltagare har 
aktualiserats från 
Försäkringskassan och har 
tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering vid 
Arbetsmarknadstorget 

31 december 2020, har totalt 36 
deltagare varit/är inskrivna på 
Arbetsmarknadstorget.15 män 
och 21 kvinnor. 10 av dessa är 
nya ärenden som skrevs in 
november och december 2020. 

• Antal avslutade ärenden och 
resultatet av arbetet. 

Ja, Deltagare har 
aktualiserats från 
Försäkringskassan och har 
tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering vid 
Arbetsmarknadstorget 

Under 2020 har 15 personer 
avslutats, 10 kvinnor och 5 män. 
Av dessa har 6 personer gått ut i 
anställning 3 män och 3 kvinnor. 
2 av anställningar med lönestöd 
från Arbetsförmedlingen. 4 
personer avslutats till studier 
folkhögskola och universitet, 3 
kvinnor och 1 man. 5 deltagare, 1 
man och 4 kvinnor har avslutats 
åter till Försäkringskassan 
  
3 personer har fått anställning till 
någon del men ännu inte 
avslutats på 
Arbetsmarknadstorget eftersom 
arbetsförmågan inte är fullt 
klarlagd. Av dessa 3 är det 1 man 
som ökat upp sin arbetstid i 
anställning, från 50 % till 75 %, 
fortsatt testa arbetsförmågan. 1 
Man har fått anställning på 75 % 
fortsätter testa arbetsförmåga. 
Dessa båda anställningar har 
lönestöd från 
Arbetsförmedlingen. En kvinna 
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har fått 25 % tim. anställning, 
fortsätter utreda arbetsförmågan.  

• Vilka Insatser och aktiviteter 
har genomförts för målgruppen 

Ja, Deltagare har 
aktualiserats från 
Försäkringskassan och har 
tagit del av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering vid 
Arbetsmarknadstorget 

Kartläggning: 
Arbetsmarknadstorget 
 
Studie och Yrkesrådgivare 
 
Företagskoordinator: 
Arbetsmarknadstorget 
 
Studiebesök: på Arbetsplatser 
privata och kommunala 
 
Arbetsträning: privata företag 
samt kommunala platser. 
 
Psykolog: vid 
Arbetsmarknadstorget 
 
Arbetsterapeut: vid 
Arbetsmarknadstorget 
 
Arbetsförmedlingen: 
Arbetsmarknadstorget 
 
 

 
- Socialsekreterare med SIP-samordnarfunktion  

Insatsens mål 
 
Antalet SIP-beslut utförda av 
socialsekreterare inom ekonomiskt 
bistånd ska öka under år 2020 jämfört 
med år 2019.  
 
 

 
Alla samverkansmöten med vården ska 
leda till en aktiv planering med 
samverkande parter.  

 
 
 

Under första kvartalet år 2020 ska SIP-
samordnaren ta fram en metod att 
utvärdera kvalitén på SIP både från ett 
deltagarperspektiv samt från de 
medverkande parterna.  

 
 
 
 

 
Senaste från och med andra kvartalet 
2020 ska kvalitén på samtliga SIP möten 
utvärderas enligt den framtagna 
modellen. 
 

Har målet uppnåtts?  
 
Nej, antal SIP har inte ökat 
under 2020 på grund av 
rådande situation med 
pandemin. 
 
 
 
Ja, målet har uppnåtts 
under år 2020. 
 
 
 
 
Ja, målet har uppnåtts 
under första kvartalet år 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, målet har uppnåtts 
under andra kvartalet 2020. 

Utfall/resultat för respektive 
mål 
Totalt 45 SIP registrerade beslut 
under år 2020. 26 av dessa har 
varit tillsammans med SIP-
samordnare.  

 
 
 
Alla genomförda SIP har 
genererat till en planering. Vid 
varje SIP dokumenteras en 
planering som ska följas upp.  
 
 
Metod för att utvärdera kvalitén 
av SIP har upprättats via 
Genombrott.nu som 
tillhandahålls av SKR. Enkäter har 
skapats till tre målgrupper, 
deltagare (klienter), 
socialsekreterare och 
samverkande partners.  

 
 
Svarsfrekvensen har inte fallit väl 
ut, 14 av 26 deltagare, 47 av 88 
samverkande parter och 16 av 21 
socialsekreterare har besvarat 
enkäten. 
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- I-kraft arena 
Insatsens mål 
Ange uppsatta mål för insatsen 
 

Har målet 
uppnåtts? Ja 
eller nej 

Utfall/resultat för respektive mål 

Projekt- och samverkansmål   
Att tydliggöra arenan som insats med 
ingångar som är relevanta för uppdraget   
 

Ja Eftersom arenan är en förrehabiliterande 
insats är de relevanta ingångar;  

• i första hand via Rehabvägledare, 
Socialsekreterare och Ung Kraft.  

• i andra hand Arbetsmarknadstorgets 
arbetskonsulenter och KAA.  

Att i samverkan med Vuxenutbildningen 
skapa förutsättningar för ett utökat stöd 
vid studier 

Ja/nej  En samverkan finns via studieförberedande. 
En naturlig länk har uppstått genom 
rehabvägledare med uppdrag att arbeta med 
deltagare på studieförberedande. Under 2020 
har vi samarbetat med 4 deltagare. En av dem 
har skrivits in på arenan från 
studieförberedande. Ytterligare 2 personer 
väntar på plats för studier.  
För att uppfylla målet behöver vi utveckla 
samverkan i större utsträckning och även 
med deltagare som distansstuderar på deltid.  

Att i samverkan skapa rutiner för 
uppföljning av deltagare 

Ja Rutiner har skapats. Uppföljningar sker var 4-
8 vecka, beroende på var i processen 
deltagare befinner sig. En del av  
uppföljningarna har under året genomförs via 
Skype beroende på Covid-19.  

Att ta reda på förutsättningar för att kunna 
erbjuda efterstöd 

Ja  Behovet är mindre än vad vi trodde tack vare 
överflyttningar till nästa steg med små steg. 
Därför läggs planen på efterstöd ned.   

Kvantitativa mål   
50 % till arbetsmarknadsåtgärd  Ja  Av de 32 deltagare som avslutats har 55 % 

avslutats mot arbetsmarknadsåtgärd 
(praktik/studier/arbete). Av dem har 5 gått 
vidare till reguljär anställning i direkt 
anslutning till avslut. Två av dem utan 
subventionerad anställning. 

40 % till annan behovsanpassad lösning Ja 39 % har avslutats mot annan 
behovsanpassad lösning 

Kvalitativa mål   
Ökad livskvalitet Ja/nej Det är 33 personer som avslutats. Av dem är 

det 20 personer som svarat på enkäten. Av 
dem har 84 % svarat att de upplever en ökad 
livskvalitet.  En bortfallsanalys visar att 90 % 
handlar om att deltagare under en tid varit på 
väg vidare och minskat tiden på arenan 
succesivt. När sedan avslut blir ett faktum, 
har deltagare inte varit på arena alls under en 
period och därav inte fått möjlighet att 
besvara enkät. För att uppfylla målet helt 
behöver arenan skapa bättre rutiner för dessa 
deltagare.  

Steg närmare arbetsmarknaden 
Stegförflyttningar sker individuellt 

Ja 72 deltagare har varit inskrivna under 2020. 
61 deltagare har tagit steg närmare 
arbete/studier. 7 deltagare har avslutats mot 
sysselsättning, vilket gör att de inte tagit steg 
närmare arbete/studier. 4 deltagare har inte 
varit på plats i tillräcklig utsträckning för att 
kunna göra en bra bedömning.   
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- Rehabvägledare 

Insatsens mål 
 
 
Projekt- och samverkansmål  

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
 

Utfall/resultat för respektive 
mål 
 
 

Att implementera evidensbaserade 
metoder för att stödja målgruppen till 
ökad självständighet och bättre mående.  
 

Ja  

Att i samverkan tydliggöra 
Rehabvägledarnas arbetssätt och skapa 
relevanta ingångar.  
 

Ja Kontakt med Rehabvägledare 
sker via socialsekreterare inom 
IAFs vuxenenheter och 
arbetskonsulenter, samt Ung 
kraft, Individstöd och regionens 
psykiatri. Egen kontakt 
förekommer också.  
 

Att i samverkan med 
Vuxenutbildningen/studieförberedande 
verksamheten skapa förutsättningar för 
individen att lyckas med studier.  
 

Delvis Pga. sjukdom bland personal 
samt Covid-19 har verksamheten 
under våren bedrivits i ringa 
omfattning. Verksamheten har 
återupptagits som vanligt under 
hösten 2020. Idag har vi 20% 
personalresurs för detta uppdrag 
och utvärdering av resursbehov 
har skett under hösten vilket 
tydliggjort ett faktiskt 
personalbehov på 40-50%.  
 

Att i samverkan skapa rutiner för 
uppföljning av deltagare  
 

Ja Rutiner för uppföljning har 
arbetats fram med vissa 
samverkansparter.  
 

Kvantitativa mål   
50 % till arbetsmarknadsåtgärd  
 

Nej Inga avslut under året 

40 % till annan behovsanpassad lösning  
 

Nej 2 personer avslutat på eget 
initiativ utifrån mående.  
 

Kvalitativa mål   
Ökad livskvalitet  
 

Ej mätt Klient enkät har utformats och 
testats för att användas 2021.  
 

Steg närmare arbetsmarknaden  
 

Ja Vad menar vi egentligen med det? 
Svårt att mäta vilket gjort att vi 
beslutat att använda oss av 
förändrings-instrumentet 
ORS(Outcome rating scale, under 
2021.  
 

 
- Digital samhällsguide 

Insatsens mål 
Ange uppsatta mål för insatsen 
- att ge extra stöd till de nyanlända som 
är bosatta i Sundsvalls kommun 
 

Har målet uppnåtts? Ja 
eller nej 
Ja 

Utfall/resultat för respektive 
mål 

- Under ungefär 30 veckor 
har den digitala 
samhällsguiden haft ca 
600 träffar. Stödet har 
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- att öka antalet nyanländas digitala 
kunskaper, via råd och stöd 

 

- att ha minst ett digitalt 
utbildningstillfälle per månad under 
projekttiden 

 
 

inneburit att bistå i hur 
man skaffar bank-id, 
laddar ner applikationer 
och hur man loggar in 
och använder ”apparna” . 

- Nyanlända har fått hjälp i 
hur de hittar information 
om myndigheter och hur 
man använder deras 
elektroniska tjänster. 

- utbildning i grupp har ej 
varit möjligt med 
anledning av pandemi 
men individuell 
utbildning har skett varje 
månad i någon form. 

 

1.5.10 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
 
Insatskatalogen 
Det lokala arbetet med katalogen var först att inventera vilka insatser i Sundsvall som avser 
delta i den, det arbetet gjordes under hösten 2019 och våren 2020. I slutet av 2020 fanns det 
105 registrerade insatser i Sundsvall. 
 
Nästa steg var sedan lansering av katalogen på lokal nivå. Planen var att det skulle ske under 
våren 2020 men på grund av Covid-19 flyttades den fram till 18/9. Då det fortfarande fanns 
restriktioner på grund av Covid-19 genomfördes en smittsäkrad lansering med endast ett 
begränsat antal inbjudna. Övriga som ej kunde delta på plats fick ta del av digital information i 
våra officiella kanaler. Under senare del av hösten har Samordningsförbundet besökt 
huvudmännens arbetsgruppers APT efter önskemål, för att prata om syftet och nyttan med 
Insatskatalogen. 
 
För att säkerställa att Insatskatalogen fortsätter att vara uppdaterad gällande vilka insatser 
som är med i katalogen samt att informationen i den är korrekt har utvecklingsledaren på 
Samordningsförbundet i Sundsvall det på sitt uppdrag på viss procent. När större 
förbättringar/utveckling av katalogen sker skickas ett lokalt nyhetsbrev ut för att 
uppmärksamma användarna på det. Tittar man på statistiken på hur Sundsvalls sidor på 
Insatskatalogen används i förhållande till övriga Sverige, kan man se att över 5% av alla 
användare var ifrån Sundsvall. En annan positiv del som går att utläsa ur statistiken är att 
över 35% av användarna i katalogen är så kallade, återvändare, alltså att de varit inne i den 
fler än en gång.  
 
Psykeveckan vecka 45 
Årets psykiatridagar arrangerades i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn 
och ungdomspsykiatrin, Rättspsykiatrin i Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun och 
Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet Timrå/Härnösand och 
Samordningsförbundet i Sundsvall.  
 
Temat för 2020 års psykiatridagar var missbruk och samsjuklighet. På grund av rådande 
situation med Covid-19 valde arrangörerna att för första gången sända dagarna via webben. 
Tack vare det så fick fler chansen att ta del av föreläsningarna än tidigare år. Enligt den 
framtagna statistiken påbörjades över 11000 streams fördelat på två dagar, med en 



 
 

 Sida 21 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

genomsnittlig visningstid på cirka 50 minuter. Utvärdering av dagarna i arrangörsgruppen 
hölls i mitten av december där även arbetet med 2021 års psykiatridagar påbörjades.   
 
Drivkraftspunkten 
Drivkraftspunkten är ett ESF finansierat projekt som drivs av Sundsvalls kommun. 
Samordningsförbundet stödjer projektet med utvärderingen av det till en kostnad av högst 200 000 
kr under verksamhetsåret 2020. Bifogat i bilaga X, finns delrapport 3. Slutrapport från utvärderarna 
kommer att publiceras på vår hemsida under våren 2021.  
 
Styrelsens sammanfattande bedömning av utfallet av insatserna 
 
Styrelsen kommentarer: 
 
 

1.5.11 Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 
- Samtliga realisationsvinster 
+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 
+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 
+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 
= Balanskravsresultat 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet Sundsvall har ingen egen anställd personal och har därför inga egna 
avsättningar för pension. 
Verkställande tjänsteman och utvecklingsledare köps av Sundsvalls kommun genom avtal och 
Sundsvalls kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner. 
 

1.7. Förväntad utveckling 
Den rådande Covid 19 pandemin gör att det finns en stor osäkerhet inför 2021. Styrelsen 
kommer att följa de restriktioner som ges av berörda myndigheter. Styrelsen bedömning är i 
dagsläget att de insatser förbundet finansierar kommer att genomföras under 2021. 
Förhoppningsvis kommer det 2021 ges möjlighet att delta på styrelsemöten via digitala 
lösningar, vilket inte är tillåtet idag. En annan förväntad utveckling är att 
påverkansmöjligheterna att utveckla vår samverkan ska fortsätta att ta steg framåt tack vare 
vår nuvarande samverkansstruktur. I och med att en analysgrupp också skall startas upp 
borde underlagen från den gruppen hjälpa oss ytterligare att göra bra satsningar för våra 
målgrupper tack vara de underlag som tas fram där.   
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2. Driftsredovisning 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2020 

Aktuell budget 
jan-dec 2020 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2019 

Nettokostnad 
 

   7 109  

Medlemsavgift 
 

7 378 7 378 0 7 424  

Resultat 
 

   +315 

Utgående eget 
kapital  

   1 308 

Likvida medel 
 

   4 163 

 
Kommentera väsentliga avvikelser. 
 
Kommer även 2.1detaljerad budgetuppföljning, 3 resultat och 4 balansräkning,  
5 kassaflödesanalys, 7 noter och 8 underskrifter när bokslutet är klart. 
 
 

6. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning i tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s 
rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed, det innebär att 
inkomster och utgifter har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. 
 
Medlemsavgifter har bokförts i den period de avser. 
 
Nedlagda insatskostnader redovisas i resultaträkningen. 
 
Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. 
Verkställande tjänsteman och utvecklingsledare köps av Sundsvalls kommun genom avtal och 
Sundsvalls kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner. 
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