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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 juli 2019 gjordes en sammanslagning av de fyra göteborgsförbunden; 

Centrum, Hisingen, Nordost och Väster till ett Samordningsförbund: finsam 

Göteborg. Den nya styrelsen beslutade att under 2020 genomföra en översyn av 

förbundets befintliga verksamhet. Översynen genomförs tematiskt vilket innebär att 

förbundets arbete med vuxna synas i egen rapport.  

Förbundet finansierar flertalet insatser som vänder sig till målgruppen mellan 18–

64 år. Dessa insatser har i översynens första fas beskrivits i en delrapport. 

Översynen för vuxna har avgränsats till att omfatta de insatser som inte specifikt 

arbetar för målgruppen unga vuxna och vars uppdrag är att stödja deltagare att nå 

eller närma sig arbete eller studier eller att kartlägga/utreda förutsättningar för att 

kunna tillgodogöra sig sådana insatser.  

1.2 Uppdraget 

Vid styrelsemötet 2019-09-21 gavs kansliet i uppdrag att ta fram förslag på en 

organisationsmodell och arbetssätt/modeller för samverkansaktiviteter utifrån en 

tematisk indelning. Utifrån dessa uppdrag genomförs under 2020 en översyn av all 

verksamhet.  

Syftet med översynen vuxna har varit att fram en ny riktlinje för förbundets fortsatta 

arbete med målgruppen. Uppdraget har genomförts i två faser. Den första fasen, 

vars syfte var att kartlägga och beskriva samordningsförbundets befintliga 

verksamhet för målgruppen delrapporterades september 2020.  

Denna slutrapport utgör uppdragets andra fas, där förslag på riktlinje presenteras 

för det fortsatta arbetet med målgruppen i samverkan.  

Det förslag som tas fram ska knyta an till de ordinarie samverkansstrukturerna men 

ska inte innebära en finansiering av parternas ordinarie arbetsinsatser. Hänsyn ska 

tas till deltagarnas behov och parternas bedömning av samverkan kring 

målgruppen. 

Den nya riktlinjen ska gälla från och med 2021. 

Rapporten är disponerad enligt följande: Avsnitt 2 beskriver utgångspunkterna för 

den nya riktlinjen vilken presenteras i sin helhet i kapitel 3. Rapporten avslutas med 

en text om riktlinjens genomförande, kapitel 4.   

1.3 Metod och arbetssätt 

Som utgångspunkt för den nya riktlinjen har de pågående insatsernas innehåll 

kartlagts, vilka beskrevs i delrapporten. Detta gjordes bland annat via 

processkartor, intervjuer, dokumentation inom förbundets verksamhetsområde.  

 

I arbetet med slutrapporten har metoden evidensbaserad praktik stått som 

utgångspunkt. Det innebär att utgå från den bästa tillgängliga kunskap i form av 

erfarenhet och forskning när riktlinjen tagits fram. 

Det nya förslaget har lyfts med förbundets beredningsgrupp och styrelse samt med 

en arbetsgrupp där befintliga insatsers samordnare ingått. 
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Arbetsgruppens representanter har haft till uppgift att föra dialog med respektive 

team. 

 

1.4 Stegvis utveckling – vad riktlinjen förväntas 

leda till 
Samordningsförbundet finansierar insatser för personer där lämpliga insatser 

saknas i de berörda aktörernas ordinarie verksamhet. Syftet med riktlinjen är att 

Samordningsförbundet ska kunna erbjuda effektiva insatser så att personer i behov 

av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska nå eller närma sig arbete eller 

studier.  

Riktlinjen är övergripande och riktar sig till de insatser som specifikt arbetar med 

målgruppen.  

Riktlinjen förväntas leda till att göteborgare, oavsett var de bor, får likvärdig tillgång 

till samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Utifrån att finsam Göteborg är ett 

kommunövergripande förbund med olika lokala perspektiv och områdesspecifika 

utvecklingsfrågor kommer det att finnas utrymme för lokal variation hos insatserna. 

Förändringen är i första hand ett resultat av en process, inte av nya 

organisationslösningar, vilket innebär att den nya riktlinjen föreslås införas stegvis i 

den befintliga verksamheten.  
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2 Utgångspunkter för riktlinjen 

2.1 Inledning  

Beslutet att slå samman de fyra göteborgsförbunden till ett kommuncentralt 

förbund innebär en styrning mot ökad likvärdighet. Verksamheten ska dock även ta 

hänsyn till lokala perspektiv. Kring detta och för andra utgångspunkter redogörs 

närmare för i kapitel 2. 

Utgångspunkter och viktiga perspektiv för den nya riktlinjen är 

• Nuläge – kartläggning av befintlig verksamhet 

• Lagstiftning och Samordningsförbundets uppdrag 

• Ordinarie myndigheters ansvarsområden 

• Verksamhetsperspektiv 

• Målgruppens behov 

• Egen erfarenhet inom förbundet 

• Omvärldsbevakning 

• Evidensbaserade metoder 

• Förbundet ska vara en arena för att testa nya arbetssätt 

2.2 Nulägesbeskrivning - Slutsatser från delrapport 
Kartläggningen i delrapporten omfattade sex insatser inom fyra områden, vilka var 

och ett tidigare utgjorde var sitt samordningsförbund. De insatser som ingår är 

JobbFokus i område Centrum, ViCan och Nya Arbetsmarknadstorget i område 

Hisingen, Arbetssteget i område nordost samt Ayande och Nymilen i område Väster.  

Insatserna, målgrupperna och arbetssätten i de olika områdena skiljer sig åt. Det 

betyder att vilken insats en göteborgare får tillgång till beror på var i Göteborg hen 

bor, något som illustreras tydligt i nedan tabeller: 

 

2.2.1.1 Målgrupp vuxna 

 JobbFokus 

Centrum 

Nya 

Arbetsmark

nads-torget 

Hisingen 

ViCan 

Hisingen 

Arbets-

steget 

Nordost 

Nymilen 

kartläggning 

Väster 

Ayande 

Väster 

Ålder 18–64 18–64 18–64 16–64 18–64 18–64* 

Policy 

missbruk 

Ej pågående 

missbruk 

Ej pågående 

missbruk 

Ej pågående 

missbruk 

Individuell 

bedömning 

Ej vara ett 

stort hinder 

Ej pågående 

missbruk 

LSS Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Tidsgräns Upp till 1 år 1–1,5 år 

som 

riktvärde 

Ingen 1,5 år 7 veckor Upp till 1 år 
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2.2.1.2 Egenremiss 

 Jobb-

Fokus 

Nya 

Arbetsmarknadstorget 

ViCan Arbetssteget Nymilen 

kartläggning 

Ayande 

Individen Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

2.2.1.3 Metod och arbetssätt  

 JobbFokus 

Centrum 

NAT 

Hisingen 

ViCan 

Hisingen 

Arbetssteget 

Nordost 

Nymilen 

Väster 

Ayande 

Väster 

Individinriktad  Ja Ja Ja  Nej Ja Ja Nej Ja 

Gruppverksamhet Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Tillgång till 

myndighetsutövning 

från AF i teamet 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Tillgång till psykolog 

i teamet 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Tillgång till 

arbetsterapeut i 

teamet 

Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Tillgång till 

fysioterapeut i 

teamet 

Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

Tillgång till coach i 

teamet 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

 

2.2.1.4 Tabell: Struktur vuxna 

 JobbFokus 

Centrum 

Nya 

Arbetsmarknads-

torget 

Hisingen 

ViCan 

Hisingen 

Arbets-

steget 

Nordost 

Nymilen 

kartläggning 

Väster 

Ayande 

Väster 

Insatsägare AF Finsam Gbg Göteborgs 

Stad 

Finsam 

Gbg 

Finsam Gbg Finsam 

Gbg 

Implementerad 

hos parterna 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finansiering 

finsam Gbg 

2020, tkr 

5,0 4,5 6,3 2,8 2,8 3,8 

Styrgrupp Ja Nej, 

samverkans-

grupp 

Nej, 

samverkans-

grupp 

Nej Ja Ja 
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2.2.1.5 Kategorisering av insatser utifrån organisering 

 

 

 

 

ViCan 

Jobb- 

Ayande 

 

Arbetssteget 

Fokus 

 Nya 

Arbetsmarknadstorget 

 

Nymilen kartläggning  

 

 

 

 

Insatser som har aktiviteter för arbete/studier har coachfunktioner (med olika 

benämning) som arbetar för att deltagaren ska nå eller närma sig arbete, studier 

eller arbetsmarknaden. Hos Arbetssteget och Nya Arbetsmarknadstorget ingår här 

även att – ofta i samverkan med myndigheter och hälso- och sjukvården - förbereda 

deltagare inför sådana aktiviteter genom att ge nära stöd till att skapa de 

förutsättningar som krävs för att ta det steget. Det handlar till exempel om att lotsa 

till sjukvård eller att stötta individen att komma igång i någon form av 

hälsofrämjande aktivitet. Gemensam nämnare för coachfunktionen är det 

individnära arbetssättet. I insatserna i det ovan högra fältet är organiseringen i 

huvudsak uppbyggd utifrån ett individuellt stöd för deltagaren. Nya 

Arbetsmarknadstorget utgörs dock av två team, dels samverkansteamet som består 

av coachfunktioner, dels ett konsultativt bedömningsteam, bestående av 

myndighetspersonal som tillsammans bedömer vilka insatser/åtgärder som är 

lämpliga. 

ViCan och Ayande benämns som multiprofessionella team då de utöver 

coachfunktion består av andra professioner/roller, se tabell 2.2.1.2. Även i dessa 

insatser är huvudfokus på att deltagaren ska nå arbete, studier eller aktivitet. 

Arbetssättet i dessa insatser är dock mer sammansatt utifrån sin 

teamsammansättning. JobbFokus placeras mitt emellan de båda övre fälten utifrån 

att i teamet finns stödfunktioner men dessa arbetar även på uppdrag av andra 

insatser i område Centrum. Rent organisatoriskt tillhör dock personalen JobbFokus.  

Nymilen är ett multiprofessionellt team bestående av olika legitimationsyrken och 

som syftar till att under en begränsad tid om sju veckor göra en kartläggning av 

aktivitetsförmåga och ge vidare rekommendationer inför fortsatt arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Det finns därför inte någon coachfunktion i teamet som arbetar med 

deltagarens eventuella fortsatta process mot egenförsörjning, detta sker i sådant 

fall i en annan verksamhet, antingen inom förbundet eller hos parterna.   

Delrapporten finns att läsa i sin helhet på www.finsamgoteborg.se 

Multiprofessionella 

Ja  Nej 

      

Ja 

 

 

 

Nej 

 

Aktiviteter mot 

Arbete/studier 

http://www.finsamgoteborg.se/


 

 

2020-11-27 8 (23) 

2.3 Finsamlagen 

Finsamlagen, Lagen (2013:1210) om finansiell samordning kring 

rehabiliteringsinsatser, trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen möjliggör för 

kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att samverka 

finansiellt inom rehabiliteringsområdet. De fyra parterna kan tillsammans bilda 

samordningsförbund och samverka utifrån lokala förutsättningar och behov.  

Målgruppen för insatserna inom den finansiella samordningen är individer som pga. 

sammansatta och komplicerade problem har behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser från flera aktörer för att uppnå förmåga att försörja sig 

genom eget förvärvsarbete. Samordningsförbundet finansierar insatser som ligger 

inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Insatserna ska bedrivs 

av de samverkande parterna och syftar ofta till att samlokalisera, utveckla 

gemensamma metoder och individanpassa så att man når en ökad effektivitet. Det 

övergripande syftet är att återställa eller förbättra den enskildes funktions- och 

arbetsförmåga.  

Det innebär en gränsdragning gentemot huvudmännens (samverkansparternas) 

befogenheter och ansvar. Samordningsförbundets uppgifter är av övergripande 

natur och dess beslut avser inte enskilda personer i målgruppen. I uppgifterna ingår 

istället till exempel att beställa och finansiera samt ange riktlinjer för olika åtgärder 

som bedrivs för målgruppen för den finansiella samordningen.  

Beslutanderätten över åtgärder som riktar sig direkt till den enskilde ska ligga kvar 

hos de samverkande parterna. Detta gäller till exempel beslut om försörjning, 

rehabiliteringsåtgärder, sjukvård och annan behandling och annat stöd till den 

enskilde. Annars kan det bli oklart för den enskilde till vilken huvudman hen i olika 

situationer ska vända sig. Motsvarande oklarhet skulle också kunna uppkomma 

bland huvudmännen. Det innebär sammanfattningsvis att myndighetsutövningen 

ska ligga kvar hos respektive huvudman.  

2.4 Ordinarie myndigheters ansvarsområden  

Under detta avsnitt beskrivs kortfattat ansvarsområden och uppdrag som de olika 

myndigheterna har när det gäller rehabilitering. Beskrivningen är inte heltäckande 

utan särskild uppmärksamhet riktas till det som rör rehabilitering och där 

samverkan sker mellan parterna.  

Arbetsförmedlingen ska bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av 

vägledande, utredande, rehabiliterande och arbetsförberedande insatser. 

Insatserna ska leda till att individerna ska finna, få, behålla eller återgå till 

anställning.  

Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinderfrågor 

inom arbetsmarknadspolitiken.  

Försäkringskassan ska i samråd med individen se till att hans eller hennes behov 

av rehabilitering snarast klarläggs och att de åtgärder vidtas som behövs för en 

effektiv rehabilitering.  Försäkringskassan samverkar med hälso- och sjukvården, 

Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter som berörs i det 

enskilda fallet. Om det finns en arbetsgivare kopplas även denne in. 

Försäkringskassan ska verka för att dessa organisationer och myndigheter, var och 

en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv 

rehabilitering av individen. Syftet är att den som drabbas av rehabilitering ska få 

tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom 

förvärvsarbete. 
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Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för 

rehabiliteringsverksamheten. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen benämns som det förstärka samarbetet. I det 

förstärkta samarbetet deltar huvudsakligen personer som har ersättning från 

sjukförsäkringen (sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning) eller skulle haft 

det om de hade en sjukpenninggrundande inkomst. De senare kan exempelvis ha 

försörjningsstöd från kommunen. Det kan också handla om personer som redan är 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen när behov finns av gemensamma insatser. 

Insatserna kan delas in i två huvudgrupper; arbetsförberedande insatser för 

deltagare med en lägre aktivitetsnivå och arbetslivsinriktade insatser (främst 

arbetsträning) för deltagare med en bedömd aktivitetsnivå på minst tio timmar per 

vecka. De aktiva insatserna avslutas med att individen antingen lämnar 

sjukförsäkringen, d v s går vidare till arbete, reguljära studier eller fortsatta insatser 

på Arbetsförmedlingen, alternativt återgår till Försäkringskassan. Målet är att fler 

individer ska kunna avsluta sin sjukskrivning och istället komma i arbete, studier 

eller andra aktiva insatser i Arbetsförmedlingens regi. 

De arbetsförberedande insatserna erbjuds personer som har en instabil eller låg 

aktivitetsnivå. De syftar till att förbereda och stärka personen för att kunna delta i 

arbetslivsinriktade insatser. Exempel på arbetsförberedande aktiviteter är 

vägledningssamtal, gruppaktiviteter eller andra utredande insatser.  

En kommun har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd 

och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten ansvarar för den enskildes sociala 

rehabilitering i enlighet med socialtjänstlagen. Med social rehabilitering menas råd, 

stöd, service, sysselsättning och behandling. Det är nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning, NAV, som har till uppgift att samordna 

arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. 

Det finns fem aktivitetshus för de mellan 18 – 65 år med psykisk ohälsa eller 

psykisk funktionsnedsättning; Aktivitetshus Centrum, Hisingen, Nordost Angered, 

Nordost Sekelhuset och Väster. Här erbjuds social gemenskap, kursverksamhet och 

vägledning till studier och arbete. På varje aktivitetshus finns arbetsspecialister 

som arbetar utifrån metoden Individual Placement and Support, IPS.  

Boendestöd kan erbjudas individer med allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell 

eller neurologisk funktionsnedsättning. Stödet kan fungera både som motiverande 

men också ge praktiskt stöd i hemmet. Även stöd i dagliga aktiviteter kan erbjudas. 

Daglig verksamhet enligt LSS erbjuds personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen omfattar personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder. Verksamheten ska erbjuda den enskilde utveckling, meningsfullhet 

och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes 

möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. 

Hälso- och sjukvården ansvarar för medicinsk rehabilitering. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla medicinsk vård, behandling, habilitering och rehabilitering. Målet för 

den medicinska rehabiliteringen är att individen ska uppnå bästa möjliga 

funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Rehabiliteringen kan 

också inriktas på att förbättra en funktionsnedsättning och träna kompenserande 

funktioner. Dessutom ska hälso- och sjukvården förmedla underlag till 

Försäkringskassan och andra aktörer för bedömning av rehabiliteringsbehov och 

lämpliga åtgärder. 

Sedan 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och 

landsting ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person är i behov 
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av insatser från både kommun och region. En SIP innehåller insatser som den 

enskilde behöver, huvudmännens ansvar, vilka åtgärder som vidtas av någon 

annan än kommunen och landstinget samt vem av huvudmännen som har det 

övergripande ansvaret för planen. Alla kan ta initiativ till en SIP, t ex patient, 

närstående, Försäkringskassan, vårdcentral, rehab, BUP.  

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex folkhögskolor. På skolorna kan man 

läsa på allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller fördjupa sig i ett 

specialområde. På flertalet skolor bedrivs också projekt för människor som för 

tillfället står utanför arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis fördelas ansvaret för rehabilitering på flera aktörer. 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården och kommunerna har alla 

ansvar för olika frågor. Även om det finns flera exempel på samverkan mellan 

aktörerna, ofta mellan två av parterna, kring frågor som rör flera parter, så kan 

uppdelningen av ansvaret innebära att det inte finns någon samlad bild av 

individens behov. Det kan också innebära att det är svårt att koordinera insatser 

från de olika aktörerna.  

Gränsdragningar i förhållande till parternas befogenheter och ansvar behöver 

beaktas i finsam vuxna, särskilt gentemot:  

- Hälso- och sjukvård 

- Hälsofrämjande aktiviteter  

- Det förstärkt samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan 

- Arbvux verksamhet 

- Aktivitetshusens verksamhet 

- Särskilda satsningar hos parterna, exempelvis via ESF-projekt 

- IOP-avtal och samarbetet med den idéburna sektorn 

Arbetet med Göteborgs Stads nya organisering behöver också följas på nära håll. 

2.5 Mänskliga rättigheter som utgångspunkt för 

arbetet 

I vardagen fattas en mängd små och stora beslut som kraftigt påverkar den 

enskilda människans liv. I offentlig sektor bestäms allt ifrån vilka områden som det 

ska satsas på till om en person har rätt till ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsstöd eller utbildningsinsatser.  

Mänskliga rättigheter har utvecklats för att skapa ramar för detta maktutövande. 

De formulerar, enkelt uttryckt, vad som inte får göras mot någon människa och vad 

som måste göras för varje människa. Målet för den svenska regeringen är ”full 

respekt för de mänskliga rättigheterna”.  

Konventioner om mänskliga rättigheter och den svenska grundlagen tydliggör att all 

offentlig verksamhet måste utgå från ”alla människors lika värde” och ”den 

enskilda människans frihet och värdighet”, (regeringsformen kap 1). Den enskildes 

personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad 

och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 

förutsättningar för hälsa.  

Det är utifrån detta fokus på individen som de olika speciallagstiftningarna och 

olika myndigheters uppdrag ska förstås. Hälso- och sjukvårdslagen är formulerad 
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för att tala om vad aktörerna inom denna sektor måste göra, skollagen formulerar 

skolornas ansvar, socialtjänstlagen vad som ligger på socialtjänstens bord osv. 

Organisationsfokus blir ofta ett problem när upprätthållandet av en persons 

mänskliga rättigheter kräver ett samspel mellan olika samhällsaktörer – vilket det 

ofta gör. Bästa möjliga hälsa för individen innebär inte bara ett ansvar för hälso- och 

sjukvården utan också för andra samhällssektorer som arbetar med miljö, 

utbildning, social trygghet och frågor om inflytande och deltagande. Som nämnts 

ovan bildades samordningsförbunden för att samordna de olika organisationernas 

verksamheter, vilket kan ses som ett erkännande av behovet av en 

fokusförskjutning – från organisation till människan i centrum. 

2.6 Finsam Göteborgs organisering 2021 

Vid styrelsemötet den 11 juni 2020 togs beslut om förbundets nya organisering för 

2021. Det ska finnas individinriktade insatser för målgruppen unga vuxna och 

dessa ska finns över hela staden. 

Som utgångpunkter för den nya organiseringen av förbundets verksamheter anges 

följande: 

Etablera en trygg och tydlig samverkanskultur för göteborgare och parterna 

Fokus på arbete och studier 

Stödja deltagare som annars inte själva driver sin väg till arbete och studier 

Använda evidensbaserade metoder och gemensamt lärande samt arbeta 

rättighetsbaserat för att garantera att alla insatser i planering, genomförande och 

uppföljning alltid har individen i fokus. 

Den tidiga områdesindelade organiseringen har upphört. Där de tidigare förbunden 

utgick från en geografisk indelning, där organisationen samlade ansvaret för flera 

olika aktiviteter som hade till uppgift att tillgodose behovet hos befolkningen inom 

det aktuella området, utgår organiseringen i det kommuncentrala förbundet istället 

från en indelning i teman, där ansvaret omfattar hela kommunen men mer tydligt är 

begränsat till en viss målgrupp/brukarkategori. Även om den områdesindelade 

organiseringen upphör ska den tematiska organiseringen fortsatt präglas av lokala 

perspektiv.  

Finsam Göteborg organiseras utifrån följande teman: 

• Finsam-team 

• Unga Vuxna 

• Vuxna 

• Hälsa och aktivitet 

Den nya organisationsstrukturen gäller från 2021. Hänsyn behöver tas till 

pågående ESF-projekt, speciellt de med lokal prägel.  

2.7 Göteborgarnas behov 

Aktuell statistik från Arbetsförmedlingen för oktober 2020 visar att 31 469 

göteborgare mellan 16 – 64 år är öppet arbetslösa eller sökande i program, en 

ökning med nästan 30% jämfört med motsvarande månad 2019. 
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Enligt Socialstyrelsen fortsätter den psykiska ohälsan i Sverige att öka, framförallt 

bland barn och unga, och ohälsan är ofta långvarig. Depression och ångestsyndrom 

ligger bakom drygt 40 % av alla sjukskrivningar.1  

I Försäkringskassans uppföljning av sjukfrånvaron 2020 framgår att ersättning från 

sjukförsäkringen handlar allt mer om psykisk ohälsa och mindre om fysisk ohälsa.2 

Normalt bedöms målgruppen för insatserna inom Samordningsförbund vara fem 

procent av den arbetsföra befolkningen. I statistik från SCB för 2019 framgår att 

det finns ca 375 000 göteborgare i åldrarna 18–64 år. Det betyder ca 18 750 

göteborgare kan ha behov av insatser från förbundet. 

Under 2019 var totalt 5 398 personer aktuella i någon av finsam Göteborgs 

individinriktade aktiviteter. 2 033 av dessa registrerades med personuppgifter.  

2.8 Egen erfarenhet inom förbundet 
Den kartläggning som genomfördes i delrapporten ger en nulägesbeskrivning av 

förbundets samlande verksamhet för målgruppen. Som framgick i rapporten har 

några av de nuvarande insatserna inom Samordningsförbundet funnits sedan 

2006. Således finns en mångårig och omfattande kunskap kring att arbeta med 

målgruppen. Det finnas dock begränsat med utvärderingsmaterial att tillgå. 

En samhällsekonomisk utvärdering gjordes av ViCan-teamen 2008.  

Ayande var en del av ESF-projektet Exsistre under perioden 2012 – 2014. I Exsistre 

drogs slutsatsen att Samordningsförbunden har en struktur som skapar 

förutsättningar för samordnat, flexibelt och individbaserat stöd för en målgrupp som 

har behov av parallella insatser. Även personalens engagemang och respektfulla 

förhållningssätt för projektets deltagare var avgörande för deltagarna, som i 

intervjuer lyfte fram att just det skapade delaktighet i rehabiliteringsprocessen.3 

Det saknas externa utvärderingar av insatserna Nya Arbetsmarknadstorget, 

Arbetssteget, JobbFokus och Nymilen Kartläggning. 

Flera av insatserna i kartläggningen ingår i utvärderingen av Samordningsförbundet 

som Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) utför.4 

2.9 Omvärldsbevakning 

2.9.1 Danmark BIP 

Beskæftigelses Indikator Projektet (jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, 

hädanefter BIP) är både nationellt i Danmark och internationellt sett den hittills 

mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har undersökt 

vad som faktiskt gör att individer med komplexa problem (begränsad deltagande på 

arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala utmaningar, missbruk etc.) 

kommer ut i arbete.5  

 
1 Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer – utvärdering 2019, Vård vid depression och ångestsyndrom, s.7  
2 Försäkringskassan – uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2020 
3 Emerga Consulting: Att göra samhällsservicen tillgänglig: Slututvärdering av Projekt Exsistre 2013–

2014. 
4 Utvärderingen är ett regeringsuppdrag som syftar till att utvärdera samordningsförbundens 

organisering och verksamhet. Uppdraget är uppdelat i tre delar och flera av förbundets insatser ingår i 

den tredje och avslutande delen som är en effektutvärdering.   
5 What affects job prospects? The Employability Indicator Project. Væksthusets Forskningscenter 1st 

edition, 1st stock 2019 
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Rapporten beskriver att arbetslösa personer som förbättrar sin förmåga att hantera 

eventuell ohälsa och tror på sin förmåga att klara ett arbete ökar sina möjligheter 

att få ett arbete. Även jobbcoachens inställning och tro på sin klients möjligheter 

har en avgörande påverkan på utfallet. Ju mer handläggaren tror på det, desto 

större är sannolikheten för att individen söker jobb och ökar sin 

jobbsökningsaktivitet. 

Projektet har undersökt sambandet mellan utvalda indikatorer för 

anställningsbarhet och sannolikheten för att utsatta individer får jobb. 

Progressionsmätningsverktyget mäter systematiskt utvecklingen på elva indikatorer 

för anställningsbarhet.  

Ett viktigt huvudresultat är att de jobbfokuserade insatserna (som företagspraktik 

och jobbsökning) generellt är bäst på att skapa progression mot arbetsmarknaden. 

Kompetenshöjande, sociala och hälsorelaterade insatser skapar i sig själva inte 

progression mot arbetsmarknaden; det gör de bara om de kombineras med en 

jobbfokuserad insats. På samma sätt har en jobbfokuserad insats störst effekt om 

den kombineras med andra insatser. Det betyder att progressionen mot 

arbetsmarknaden går ännu snabbare om den jobbfokuserade insatsen kombineras 

med exempelvis en kompetenshöjande och hälsorelaterad insats. Den så kallade 

trappstegsmodellen, där deltagare får en insats åt gången, har begränsad effekt. 

2.9.2 Andra Samordningsförbund 

Det finns ett 80-tal samordningsförbund i hela Sverige.  

I Stockholm finns Aktivitetsplatsen, en insats för personer med ohälsa eller 

funktionsnedsättning som vill nå arbete eller studier. Målet för deltagarna är att de 

efter Aktivitetsplatsen ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens utbud av insatser, 

det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller 

Jobbtorg Stockholms utbud av insatser. Insatsen vänder sig till personer mellan 16 

– 64 år som har pågående kontakt med någon av förbundets medlemmar.  

Malmökraften 2.0 i Malmö syftar till att stadens långtidsarbetslöshet ska sjunka. 

Målgruppen är arbetssökande med samverkansbehov. Projektet riktar sig till 

arbetssökande med eller utan försörjningsstöd som deltar i Jobb- och 

utvecklingsgarantin och till personer som har sjukpenning.  

Samordningsförbundet Halland har beslutat att införa de progressionskort som 

utvecklades i tidigare nämnda BIP (se 2.9.1). I BIP utvecklades indikatorer för 

arbetsmarknadsberedskap baserat på nationella och internationella studier och 

dessa indikatorer kan spegla om en person rör sig närmare ett arbete samt vilka 

områden som personen behöver utveckla.  

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har av regeringen fått i uppdrag att 

utvärdera effekterna av förbundens organisering och verksamhet. Uppdraget 

redovisas i tre delar där tredje och sista delen är en pågående effektutvärdering av 

förbundens individuella insatser. Effektutvärderingen kommer att publiceras i 

december 2022. Bakgrund till uppdraget är att det saknas effektutvärderingar av 

den verksamhet som förbunden finansierar. Det finns ett stort behov av kunskap 

om kausala effekter (orsak och verkan) mellan samordnad rehabilitering och 

individers utveckling i termer av att återfå eller förbättra sin arbetsförmåga.  

2.10 Evidensbaserade metoder 

Finsam Göteborgs verksamhet ska använda evidensbaserade metoder. I detta 

avsnitt redogörs för aktuell kunskap från parterna och kring metoder som visat sig 
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framgångsrika i arbetet med målgrupper som har komplex problematik och/eller 

psykisk ohälsa. 

2.10.1 Supported employment (SE) 

Supported Employment är en arbetsrehabiliteringsmetod som kännetecknas av en 

inriktning mot tidig arbetsplatsplacering med stöd. Metoden introducerades i USA 

på 1980-talet och kom till Sverige i början på 1990-talet. Metoden går ut på att 

individen ska träna upp och utveckla sin arbetsförmåga på den arbetsplats där det 

tilltänkta jobbet finns. Strategin prioriterar därför ackvirering av arbete och 

benämns ”place then train”.  

Ackvirering av ett anpassat arbete samt individuellt stöd i utförandet på 

arbetsplatsen är kärnan i metodiken. Deltagare matchas direkt mot 

arbetsmarknaden. Om deltagaren kommer ut på en arbetsplats kan hen förvänta 

sig stöd från en specialutbildad stödperson tills dess att det fungerar bra på 

arbetsplatsen, alternativt att en ny arbetsplats ackvireras. SIUS-

konsulenten/jobbcoachen ger stöd till både individen och arbetsgivaren. I praktiken 

kan detta innebära att stödpersonen arbetar sida vid sida med individen under en 

tid. Stor vikt läggs på att tillsammans med arbetsgivaren bygga relationer med 

andra anställda på arbetsplatsen. 

SE riktar sig generellt till personer med funktionsnedsättning. Vid skilda 

uppfattningar om arbetsförmåga har metoden visat sig vara verksam för unga med 

psykisk funktionsnedsättning och en önskan att arbeta.6 

2.10.2 Individanpassat stöd till arbete (IPS) 

Arbetsmodellen IPS (Individual placement and support på engelska)) är en 

evidensbaserad form av Supported Employment för personer med psykisk ohälsa. I 

vetenskapliga studier har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra 

stödformer.  

Metoden är en utveckling av Supported Employment som riktar sig till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Grundtanken är att alla människor med 

funktionsnedsättning kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar 

rätt arbete och rätt arbetsplats. Att kunna få och behålla ett arbete är något som 

antas leda till en stärkt självbild och en förbättrad självkänsla. Det innebär an en 

föregående arbetsträning inte behövs. Arbetsrehabiliteringen integreras i övrig 

behandling och rehabilitering. En särskild stödperson, som har utbildning i 

metoden, stödjer och vägleder deltagaren i att hitta och behålla ett arbete. Stödet 

ges så länge och så ofta som klienten har behov av den.7  

Metodarbetet inom IPS bygger på 8 principer:  

1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta  

2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen  

3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla  

4. Vanligt lönearbete är målet  

5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)  

6. Sökandet efter arbete inleds snabbt  

7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser  

8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning 

 
6 Socialstyrelsen: Att öka förutsättningar för egen försörjning. Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt 

bistånd. Juni 2017. S. 36 
7 Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete 
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Det finns en viss risk att de regelverk och arbetssätt som finns i dag krockar med 

grundtanken i IPS-modellen, som är att personen bör få stöd till att skaffa ett arbete 

med lön utan föregående bedömning och arbetsträning. Personens egen motivation 

och önskan om att få ett arbete är avgörande och stödet bör ges direkt ute på 

arbetsplatsen så länge behovet kvarstår. IPS-modellen innebär att samtliga aktörer 

inom flera områden, så som psykiatrin, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, behöver samverka, bland annat när det gäller ansvar och 

regelverk. 

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, sammanfattar att 

jämfört med traditionell arbetsrehabilitering ökar IPS möjligheten för personer med 

psykisk funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna 

arbetsmarknaden.8 

I en översikt av studier med metoden IPS framgår att det tar längre tid att få en 

anställning med arbetsförberedande insatser jämfört med IPS.9  

Att deltagande i IPS även har effekter såsom integrering i samhället, ökade sociala 

roller och livskvalitet har redovisats i en implementeringsstudie i Sverige där IPS 

implementerades över hela landet. I den rapporten redovisas också att om IPS-

deltagande utgår från personens egna mål, preferenser och intresse i kombination 

med ett personcentrerat förhållningssätt och terapeutisk allians kan detta ge ökad 

personlig återhämtning. 

Primärt har IPS effekt på återgång i arbete bland personer med schizofreni 

utvärderats. Senare tidens forskning belyser även hur IPS kan anpassas till andra 

grupper än personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd såsom 

depression och affektiv problematik samt hur IPS kan kompletteras med socialt och 

kognitivt stöd. 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

anges att arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS-modellen bör erbjudas till 

individer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidigt svag 

anknytning till arbetsmarknaden.10 

 

 
8 SBU kommenterar, publikation nr: 2020_10, publicerad 22 oktober 2020: Individanpassat stöd till 

arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning 
9 Socialstyrelsen 2012, Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-metoden – vägledning för 

arbetscoacher, s. 11 
10 https://www.vardochinsats.se/skadligt-brukmissbruk-och-beroende/ 
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3 Riktlinje 
Målgruppen är göteborgare, primärt de med psykisk ohälsa eller liknande tillstånd, 

som behöver extra och samordnande stöd för att nå eller närma sig arbete eller 

studier. 

Här nedan följer Finsam Göteborgs riktlinje för arbetet i samverkan kring 

målgruppen. 

Riktlinjen avser de insatser som till största del är finansierade av 

Samordningsförbundet. 

3.1 Målgrupp och kriterier för deltagande  

Finsam Göteborgs arbete med målgruppen vuxna avser göteborgare i åldrarna 18–

64 år, med fokus på de som är 30 år eller äldre. 

Målgruppen är en heterogen grupp, med skillnader i förutsättningar hos individer. 

Att målgruppen är så pass heterogen gör det svårt för remitterande myndigheter att 

i sin handläggning/bedömning avgöra vem som faktiskt har potential att utveckla 

arbetsförmåga och därför behöver och kan tillgodogöra sig stöd via 

samordningsförbundet. Utgångspunkten är därför ett brett intag, som tar avstamp i 

följande formulering: 

• Målgruppen ska ha behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, 

dvs. stöd från minst två parter. Deltagarna ska uttrycka att de vill ha stöd 

med aktiviteter för att kunna nå eller närma sig arbete eller studier. 

Verksamheten vänder sig till arbetslösa göteborgare i förvärvsarbetesålder som har 

behov av extra och samordnat stöd. Målgruppen har ofta psykisk ohälsa eller 

liknande tillstånd. När det gäller begreppet psykisk ohälsa används Socialstyrelsens 

definition: ”ett sammanhängande begrepp för både mindre allvarliga psykiska 

problem som oro och nedstämdhet, och mer allvarligare symptom som uppfyller 

kriterier för psykiatrisk diagnos”.11 Även individer med neuropsykiatriska diagnoser 

och liknande tillstånd som kräver samordnat stöd ingår i målgruppen. 

Övriga kriterier: 

- Det är inte typ av offentlig försörjning utan individens behov som avgör om 

det är aktuellt med finsam vuxna.  

- Personen ska inte ha ett aktivt beroende som främsta hinder för aktiviteter 

som leder till arbete och studier.  

- De individer som bedöms ha förutsättningar att nå eller närma sig 

arbetsmarknaden och som tillhör LSS ingår i målgruppen (personkrets 1) 

- Remisser tas emot från de i förbundet ingående parterna. Personen ska 

också själv kunna lämna in en remiss. 

- En deltagare kan ta del av insats i upp till ett år. Detta ska ses som ett 

riktmärke där möjlighet till individuella avsteg finns.   

 
11 Socialstyrelsen: Att öka förutsättningar för egen försörjning. Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt 

bistånd. Juni 2017 
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3.2 Uppdrag, mål och syfte 

Samordningsförbundets arbete med målgruppen vuxna syftar till att individer i 

behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska ges förutsättningar att få 

sin rätt till arbete och bästa möjliga utbildning uppfylld.  

Det övergripande målet för deltagarna är att de ska nå eller närma sig arbete eller 

studier. Övriga delmål eller bieffekter är till exempel förbättrad livskvalitet, 

delaktighet i samhället, stärkt självkänsla.   

3.3 Metoder och arbetssätt 

Finsam vuxna erbjuder målgruppen ett individuellt anpassat nära stöd, i syfte att 

individen ska nå eller närma sig arbete eller studier.  

Arbetssättet är främst individinriktat men gruppverksamhet kan erbjudas som 

komplement. 

Arbetet utgår från evidensbaserade metoder. Verksamheten ska därför arbeta 

enligt metoderna Supported employment (SE) och Individual Placement and 

Support (IPS). De framgångsfaktorer som lyfts fram i Socialstyrelsens 

kunskapsöversikt (se avsnitt 2.10) bedöms omhändertas av dessa metoder. 

SE och IPS har som metoder en tydlig orientering mot arbete och studier. 

Övriga metoder som kan användas är Motiverande samtal (MI).  

SE ska användas utifrån strategin place then train. 

IPS-metoden föregås inte av några bedömningar kring arbetsförmåga. Vilka 

eventuella anpassningar individen har behov av bygger på erfarenheter och 

kunskap utifrån att Individen testar sig fram på arbetsplatsen.  

Metodarbetet inom IPS bygger på 8 principer:  

1) Lämpligheten baseras på deltagarens vilja att arbeta  

2) Deltagarens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr 

processen  

3) Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla  

4) Vanligt lönearbete är målet  

5) IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)  

6) Sökandet efter arbete inleds snabbt  

7) Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser  

8) Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning 

Princip 5 är inte fullt ut tillämpningsbar då finsam vuxna inte kommer vara en 

integrerad del av psykiatrins arbete och pga. att inte alla individer inom målgruppen 

har behov av kontakt med psykiatrin. 

Princip 8 är inte möjlig att tillämpa utifrån finsam-lagen. Då deltagaren har behov av 

stöd utan tidsbegränsning ska det tillgodoses av parterna, i de fall det ryms inom 

deras ansvarsområde.  
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3.4 Organisering, finansiering och 

myndighetssamverkan 

Arbetet organiseras i team och utgår från förbundets befintliga verksamhetslokaler i 

de fyra områdena Centrum, Hisingen, Väster och Nordost. Se nedan bild: 

 

 

De fyra teamen består i av samordnare, arbetsspecialister och handläggare. 

Teamen kommer att ha tillgång till stödfunktioner så som samtalsstödjare, 

arbetsterapeut och fysioterapeut. 

Nedan kostnadsförslag har tagits fram utifrån förbundets föreslagna kostnad 2021 

för målgruppen: 

 Vuxna Team    

x 4 

Finsam Gbg Parterna Totalkostnad 

Finsam Gbg 

Ca 15 mkr 

 Samordnare 25%   

 Arbetsspecialist 300%   

 Stödfunktion 100%   

 Handläggare 

FK 

 25%  

 Handläggare AF   25%  

Utvecklingsledare  100%   

     

 

Den huvudsakliga finansieringen består av finsam-medel med komplettering från 

parterna i form av tjänster som tillförs.  

Samverkan är extra viktigt kring personer med komplexa livssituationer. Detta ökar 

individens känsla av sammanhang. Runt dessa personer kan det finnas många 

aktörer vilket innebär att det kan vara extra svårt att hantera många professionella 

kontakter om dessa inte samverkar. Risken att hänvisas runt minskar också.  

Ur individens perspektiv är det viktigt att det finns långsiktigt hållbara strukturer och 

att rehabiliteringen mot arbete och studier hålls samman som i en gemensam 

kedja. 

Vuxna 
Centrum

Vuxna 
Hisingen

Vuxna 
Nordost

Vuxna 
Sydväst
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Samverkansavtal tas fram där bland annat finansiering och myndighetssamverkan 

regleras. 

3.4.1 Ägarskap 

Utifrån målgruppen föreslås Arbetsförmedlingen bli insatsägare för finsam vuxna. 

3.4.2 Områdesindelning/geografisk indelning  

Förbundets verksamhet vänder sig till alla göteborgare inom målgruppen. Finsam 

Göteborg är sedan juli 2019 ett kommuncentralt samordningsförbund men med 

lokala perspektiv. För att lyckas med detta är samverkan på ett lokalt plan viktigt. 

Med lokalt perspektiv avses de fyra områdena Centrum, Hisingen, Nordost och 

Sydväst, vilka också från och med 2021 utgör Göteborgs Stads nya regionindelning.  

Inom varje område kommer det att finnas en lokal utvecklingsgrupp som driver 

frågor utifrån ett lokalt perspektiv. Uppdraget är att upprätthålla en samlad 

kunskap om lokala förhållanden.  

3.5 Styrning och ledning 

Insatsägaren ansvarar för att styra och leda verksamheten. Insatsägaren utser 

ansvarig chef som leder arbetet med styrgruppen via sin ordföranderoll. 

Styrgruppen består av representanter från de fyra parterna och 

Samordningsförbundet. Vid behov kan även andra aktörer ingå.   

Utvecklingsledare ansvarar för processledning, kunskapsutveckling, stödja lokala 

samordnare samt för framtagande av rutiner och riktlinjer. I uppdraget ingår även 

ekonomi och uppföljning. Utvecklingsledare utses av förbundet. 

Lokal samordnare leder och fördelar arbetet i respektive team. Lokala samordnare 

utses av förbundet. 

3.6 Professioner och roller som ingår i teamen 
Teamet leds av en samordnare.  

Arbetsspecialister arbetar utifrån metoderna SE, IPS och MI. Arbetsspecialisten blir 

deltagarens kontaktperson när denne startar i finsam unga vuxna. För att kunna 

arbeta så metodriktigt som möjligt ska arbetsspecialisten inte arbeta med fler än 

15–20 deltagare. Syftet är att ge förutsättningar för att kunna lägga ner mycket 

arbetstid för att hjälpa varje individ till arbete eller studier. Kompetens att arbeta 

med arbetsgivarkontakter är ett krav.  

Varken inom metoden SE eller inom IPS finns någon uttalad ambition om att explicit 

hjälpa till med andra frågor än arbetsrehabilitering. För att arbeta med nära stöd 

utifrån ett helhetsperspektiv behövs andra funktioner än arbetsspecialist, så som 

arbetsterapeut, psykolog/samtalsstöd och fysioterapeut. Dessa benämns 

stödfunktioner.  

Stödfunktionernas uppdrag och arbetsuppgifter ska avgränsas mot parternas 

ansvarsområden. Stödfunktionerna ska inte bedriva behandling eller formulera 

underlag som kan vara till grund för myndighetsutövning. 

Myndighetsutövning sker via samverkan med de ingående myndighetsparterna, 

som handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten. 
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Handläggare/kontaktperson från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns 

representerade i de lokala teamen.  

3.7 Deltagarens process och delaktighet 

Deltagarens delaktighet ska stå som utgångpunkt då hen är den viktigaste källan 

till kunskap om sina förutsättningar och behov.  

Målgruppen vuxna med komplexa behov är en heterogen grupp med skiftande 

behov av stöd. En central del är att individen involveras i sin process mot arbete 

eller studier.  

Deltagare, teampersonal och remitterande myndigheter ska vara överens om 

planeringen.  

För att kunna hämta och dela information med myndigheter eller stödkontakter 

krävs att den personen samtycker till det.  

Deltagarna kan vara aktuella för samtliga team inom område Vuxna. 

3.8 Uppföljning och utvärdering 

Systematisk uppföljning är en viktig del i Samordningsförbundets kvalitetsarbete. 

Uppföljningen leder dels till bättre kunskap om de insatser som förbundet erbjuder, 

dels till bättre kunskap om deltagarna och deras behov och om de får den hjälp de 

behöver.  

I SUS dokumenteras uppgifter om deltagarens situation före och efter insats vilket 

gör att det går att följa eventuella effekter. 

Indikatorsenkäterna hämtar in uppgifter från deltagarna under och efter insatsens 

slut.  

Den samlande informationen från SUS och indikatorsenkäterna kan användas som 

underlag i insatsernas kvalitetsarbete. 

3.9 Mänskliga rättigheter 

Arbetet med deltagarna ska grundas i mänskliga rättigheter, med fokus på ett 

innovativt rättighetsbaserat perspektiv. Det innefattar verksamhetens funktioner, 

processer och metoder.  

Arbetet ska utgå från följande principer: 

Icke-diskriminering 

Ingen får behandlas sämre än någon annan, varken direkt eller indirekt 

Jämlikhet/jämställdhet 

Arbetet måste inkludera en aktiv strävan att minska eller ta bort ojämlikhet av olika 

slag och skapa lika rättigheter och möjligheter för alla. 

Delaktighet 

Arbetet är till för att förbättra människors liv och deras delaktighet i planering, 

genomförande och utvärdering är därför central. Ju mer en person berörs av ett 

beslut desto viktigare att hen är fullt delaktig. 
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Inkludering 

All planering, analys och design måste ske utifrån det faktum att människor är olika 

och har olika önskemål och behov. Därför måste olikheter inkluderas från start. 

Transparens 

Planering, prioriteringar, beslutsvägar och beslut måste vara transparenta, dvs. de 

måste vara möjliga för rättighetsbärarna att följa och granska. 

Ansvarstagande 

Det måste alltid vara tydligt vem som har ansvaret för en process eller en fråga. Om 

alla har ansvar har ofta ingen ansvaret och det är då människor riskerar att falla 

mellan stolarna. 

3.9.1 Jämställdhetsperspektiv 

Att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv innebär bland annat att 

uppmärksamma hur kvinnors och mäns förutsättningar att nå eller närma sig 

arbete eller studier ser ut.  

Statistik tas fram kontinuerligt och följs upp och analyseras utifrån 

jämställdhetsperspektivet.   

3.9.2 Tillgänglighet 

Verksamheten ska beakta och utgå från följande tillgänglighetsperspektiv: 

• Fysisk tillgänglighet: förutsättningar att nå den plats som ska besökas 

• Psykisk tillgänglighet: skapa en trygg situation kring insatsen för individen 

• Informativ tillgänglighet: begriplig och tydlig information 

• Kommunikativ tillgänglighet: förtroendeskapande relationer  

Arbetet med tillgänglighet ska vara en integrerad del av det ordinarie arbetet.  
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4 Genomförande 
Riktlinjen avser Samordningsförbundets förändringsinriktade arbete för målgruppen 

och de insatser som specifikt arbetar med vuxna med komplexa behov som ska nå 

eller närma sig arbete eller studier. 

Den nya riktlinjen är gällande från och med 1/1 2021. Det finns dock ett antal 

frågeställningar som påverkar genomförandet och som behöver utredas eller där 

utredning pågår: 

• Principer för resursfördelning – Hur omfördelas resurserna efter behov  

• Organisering, styrning och ledning av stödfunktioner utifrån förbundets nya 

organisering med temaområden 

• Vilka stödfunktioner ska det finnas tillgång till. Vilka arbetssätt ska 

stödfunktioner använda. 

• Arbetsinnehåll för legitimerade yrkesgrupper inom förbundets finansierade 

insatser. 

Genomförandet av den nya riktlinjen föreslås delas upp i olika faser. En 

genomförandeplan tas fram av utvecklingsledare vuxna som också kommer att 

hålla ihop utvecklingsarbetet. Verksamhetens process ska beskrivas genom en 

processkarta vilken ska vara ett levande dokument för verksamhetsutveckling.  

Den första fasen i genomförande kan fokusera på de frågor som rör målgrupp, 

metoder, deltagarens delaktighet och viktiga perspektiv som formar arbetet. Även 

professioner och roller som ingår i teamen behöver tidigt adresseras.  

Den andra fasen genomförs när utredningarna av ovan listade frågeställningarna 

klarlagts. Det kommer att påverka teamens behov av stödfunktioner. 

De insatser som idag arbetar med målgruppen kommer att påverkas olika mycket 

av den nya riktlinjen. Det kommer att finnas behov av gemensamma 

utbildningsinsatser för den personal som kommer att arbeta inom finsam Vuxna,  

Genomförande ska ske i dialog med befintliga deltagare utifrån ingångna 

överenskommelser.  

Avslutningsvis, förändring är i första hand ett resultat av en process, inte av nya 

organisationslösningar. Det är därför ett gemensamt arbete för utvecklingsledare, 

samordnare och medarbetare att tillsammans utveckla förbundets arbete i 

samverkan för målgruppen.
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