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Föreläget till vår modellutveckling är Arbets-
förmedlingens och Försäkringskassans ordinarie 
uppdrag för målgruppen unga arbetssökande med 
funktionsnedsättning och unga som uppbär akti-
vitetsersättning. Försäkringskassans arbete gick 
väldigt trögt och det var många gånger svårt att få 
till samverkan med berörda. gemensamma över-
läggningar men inget gemensamt arbete som skulle 
gynna målgruppen. Arbetsförmedlingen kom in 
sent i processen. ett arbete som i viss utsträckning 
gjordes i samarbete med Fk, men inte i samverkan.

För både Af och Fk fanns för få handläggare och för 
lite tid att arbeta med målgruppen. Att arbeta deltid 
med en målgrupp som kräver kontinuitet och tid i 
mötet gör att resultat uteblir.

FrÅn sAMVerKAn Till sAMArbeTe
2007/2008 initierade Samordningsförbundet i 
SkövdeHjoTiBorg en samverkansaktivitet där man 
fi nansierade tjänst hos både Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Myndigheterna skulle gemensamt 
och i nära samverkan arbeta fram en arbetsmetod 
där Försäkringskassan gjorde kartläggning och initie-
rade ärenden. Tillsammans med Arbetsförmedlingen 
skulle man hitta arbetsgivare som var beredda att 
med stöd från handläggarna upprätta arbetstränings-
platser och ge deltagarna en chans att pröva sina 
förmågor. 



Där arbetsförmåga visade sig och överens-
stämde med arbetsgivarens behov samverkade man 
fram en fortsatt eller varaktig lösning. Denna sam- 
verkan utmynnade i mycket goda och positiva resul-
tat och efter en tid sågs samverkan mer fungera som 
ett samarbete. Alltså två pusselbitar hade blivit en.  
Projektet pågick tom 2010.  

Våren 2010 skickade Falköpings kommun en ESF-
ansökan som utmynnade i ett samverkansprojekt för 
hela östra Skaraborg.



”Tänk att 
få gå på  
After 
Work 
och få
betala 
skatt!”



Mobilisering
Fk scannade igenom målgruppen med aktivitets-
ersättning som är en komplex grupp där allt från 
svåra funktionsnedsättningar som omfattande be-
gåvningshandikapp, fysiska handikapp och psykisk 
funktionsnedsättning återfinns. Många av de som 
uppbar aktivitetsersättning hade hamnat i långvarigt 
utanförskap.

i norra skaraborg fanns ett projekt, Framtidsspåret, 
som jobbade med målgruppen unga, dock inte med 
uttalade funktionshinder. Det pågick diskussioner att 
utöka målgruppen och jobba inriktat till unga med 
aktivitetsersättning.

i Karlsborgs kommun arbetade kommunen med  
planering av ett liknande projekt men där mål- 
gruppen var unga kvinnor, med i stort sett genom-
gående psykisk ohälsa som problematik. Här fanns 
också tankar om socialt företagande.

i Falköpings kommun ville man utveckla daglig 
verksamhet och skapa nya möjligheter både inom 
den egna verksamheten men framförallt allt se nya 
alternativa vägar till arbete för personer med aktivi-
tetsersättning.

På Kavelbro, särgymnasiet, ville man utveckla den 
praktiska yrkesorienteringen för eleverna i åk 3-4 för 
att tidigt ge eleverna arbetsplatserfarenhet, arbets-
träning i syfte att fler elever går direkt till anställning 
efter avslutat gymnasium. 

I juni 2010 godkändes ansökan och i augusti startade 
mobiliseringsfasen som arbetade utifrån att Fk fast-
ställt att de kunde förse projektet med 150 deltagare 
varav många med psykisk funktionsnedsättning.

Förutsättningarna för projektet var alltså Fk´s och 
Af´s gemensamma pusselbit plus de övriga aktivite-
terna som arbetade med målgruppen. Vilka pusselbi-
tar mer skulle man behöva för att lyckas?
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Här skapades ”Vägen till arbete – studier” där man 
ville pröva hur samverkansmodellen skulle utvecklas. 
Genom att jobba i ett större geografi skt område, 
med näringslivet och övriga organisationer, en bred 
ledningsgrupp/partnerskap med strategier för på-
verkan och kompetensutveckling kunde man fi nslipa 
arbetssätt som ger individen förutsättningar till god 
livskvalité samt ge långsiktiga besparingar för sam-
hället på olika sätt.

Sedan januari 2011, då genomförandefasen startade, 
har projektet verkat i hela östra Skaraborg. I oktober 
2011 var ca 150 deltagare aktiva, totalt har ca 165 delta-
gare funnits med. Ett antal olika aktiviteter genomförs 
i syfte att sprida och inhämta kunskap, ge förutsätt-
ningar för varaktigt och fungerande arbetssätt. 

Arbetet i projektet har kännetecknades av: 

•  Ett aktivt förhållningssätt gentemot ungdomarna 

•  Ett positivt förhållningssätt med grundtanken att
 alla kan utvecklas

•  Ett helhetstänkande kring individen där samverkan  
 mellan myndigheter och vård har setts som en  
 förutsättning 

•  Ekonomisk trygghet för individen har setts som en  
 självklarhet

•  Långsiktighet och förtroende har kännetecknat  
 planeringen

•  Förtroendefulla relationer med alla samverkans-
 parter och inte minst arbetsgivare

• Individen har kunnat bestämma vilka kontaktvägar  
 den samme vill ha med myndigheten

• Flexibilitet och respekt för den enskilde

•  Ge tid och tillåt att det får ta tid! En process måste  
 få ta tid

• Ungdomen hålls ständigt informerad och är delaktig

• Utifrån ungdomens önskemål och förutsättningar  
 leta lämplig arbetsprövning/praktikplats som om  
 möjligt leder till en anställning och i samförstånd  
 med den enskilde ungdomen

• Tät och kontinuerlig uppföljning



Målet under hela projekttiden var att ha en arbets-
modell klar i augusti 2012 som beskriver hur man 
med denna målgrupp och andra grupper som kräver 
liknande insatser kan arbeta tätt i samverkan. Indivi-
den skulle få det utrymme och all den tid den behö-
ver för att rehabilitera sig tillbaka eller in i arbetslivet 
under tiden som myndigheterna samverkar för att 
lösa de formella och praktiska problemen. 

MoDellen:

• Myndigheterna har ett gemensamt uppsatt mål

• Tydliga ingångar (ansvar) mellan olika samverkans- 
 aktörer

•  Information och stöd till arbetsgivaren under en  
 längre introduktionstid

•  Nätverk och spridningsaktiviteter

DeTTA HAr UPPnÅTTs genoM:

• Tid

DeTTA sKAPAr:

• Tillgänglighet

• Tillit

• Tydlighet

• Täta kontakter/uppföljning

• Resultat

TiD & TilliT!



samordningsförbunden i Östra skaraborg
Kontaktpersoner: 

Tomas Rosenlundh Telefon: 070 – 561 79 79
Annica Gustavsson Telefon: 070 –836 00 19

Margaretha Eriksson Telefon: 070 – 674 50 35
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Skola eller 
arbetsplats 

är plattformen, 
myndigheterna 
är pusselbitarna 
och individen 
är i centrum.


