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1. Nedansiljans samordningsförbund och Mottagningsteamet 

Centralen 
 

1.1 Nedansiljans samordningsförbund (Samordningsförbundet)  

Samordningsförbundet bildades den 1 april 2007 och består av parterna Leksands 

kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun, Landstinget Dalarna, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där olika aktörer 

bedriver insatser utifrån sina respektive regelverk, uppdrag och ansvar. För de 

allra flesta individer fungerar aktörernas stöd väl och personer med 

rehabiliteringsbehov får den hjälp och det stöd de behöver. Samtidigt är 

aktörernas insatser många gånger beroende av varandra för att en väl fungerande 

rehabilitering ska äga rum och för vissa grupper av individer kan sektoriseringen 

mellan myndigheterna utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Det kan t.ex. 

vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av 

medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.  

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger 

aktörerna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för 

personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet 

erbjuder en gemensam arena för samverkan där man kan arbeta tillsammans och 

ta ett samlat ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar. 

Samordningsförbundet kan stödja samverkan genom att finansiera olika typer av 

insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. 

1.2 Mottagningsteamet Centralen 

Nedansiljans samordningsförbund har sedan starten 2007 i huvudsak finansierat 

en samverkansinsats- ett s k Mottagningsteam (Teamet). För de beviljade medlen 

har respektive samverkanspart personal anställd i verksamheten i form av 

handläggare och/eller coacher. Teamet bedriver individuell arbetsrehabiliterande 

verksamhet genom tillhandahålla ett samordnat stöd åt individer inom 

Samordningsförbundets geografiska område.  En utveckling av Teamets 

verksamhet beslutades under 2011 och Teamets verksamhet kom att gå under 

samlingsnamnet Centralen.  Genom den beskrivna organisationsstrukturen har 

Samordningsförbundet till stor del kommit att likställas att med det ovan nämnda 

Centralen och Mottagningsteamets verksamhet. Under hösten 2016 har 

Samordningsförbundets styrelse arbetat med att förtydliga både 

Samordningsförbundets och Mottagningsteamets organisationsstruktur.  

2. Organisationen kring Mottagningsteamet 
2.1 Styrgruppen  

Tidigare har en Ledningsgrupp funnits kopplad till Teamet som bestod av chefer 

från samtliga samverkande parter i Samordningsförbundet. Från och med 1 

januari 2017 kommer den nämnda Ledningsgruppen att upphöra och istället har 



bildas en (mindre) Styrgrupp till Teamet.  Styrgruppen består i huvudsak av chefer 

till den anställda personalen i Teamet och/eller närmast verksamhetsansvariga 

chefer. Syftet med Styrgruppen är att tydliggöra att insatsen är parternas 

gemensamma insats (dvs. inte samordningsförbundets insats) samt skapa 

möjlighet för parterna att få en bättre inblick och därmed påverkansmöjlighet i 

verksamheten. Bildandet av Styrgruppen syftar även till att ge Teamet 

(Teamledare och övrig personal) möjlighet till en närmare och mer konkret dialog 

kring insatsens utförande.  

Styrgruppen och Teamledaren samt, i förekommande fall Teamet, har regelbundna 

avstämningsträffar under verksamhetsåret. Teamledaren har vid dessa avstämningar 

ansvar för att ge Styrgruppen erforderlig information samt redovisa resultat m.m.. till 

Styrgruppen. Styrgruppen och Teamledare ansvarar gemensamt för att lyfta olika 

utvecklingsfrågor och behov i verksamheten.  

2.2 Teamledare 

Mottagningsteamet leds av en Teamledare. Teamledaren arbetsleder Teamets 

övriga personal från respektive Samverkanspart. Teamledaren har det 

pedagogiska ansvaret för arbetssätt och metoder för arbetets utförande. 

Teamledaren har också ansvaret att vara koordinator och den som tar emot 

ärenden som kommer in till mottagningsteamet och avgöra om det är ett uppdrag 

för Teamet och/eller guida uppdragsgivaren till rätt instans. Teamledaren är också 

föredragande i Styrgruppen. 

2.2 Mottagningsteamet 

Teamet består av fem handläggare och/eller coacher från följande parter enligt 

nedan angiven tjänstgöringsgrad under 2017.  

2017 Tjänstgöringsgrad 

Arbetsförmedlingen  

 

75 %  

Försäkringskassan  

 

80 %  

Leksands kommun  

 

100 %  

Rättviks kommun  

 

100 %  

Landstinget  

 

100 %  

 

2.3 Förbundschef 

Samordningsförbundets förbundschef utgör processtöd till Styrgruppen och 

Teamledaren. Förbundschefen deltar som adjungerad i Styrgruppen.  

 

 



2.4 Samordningsförbundets styrelse  

Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som 

har bland annat ansvar för förbundets mål, inriktning och ekonomi.  Styrelsen 

beslutar och beviljar medel till samverkansparterna för bedrivandet av insatsen 

Mottagninsgteamet. De samverkande parterna genom Styrgruppen har skyldighet 

att till styrelsen redovisa hur de beviljade medlen har förvaltats.  

Nedan illustreras organisationen kring Mottagningsteamet Centralen  

 

 

  



 

3. Verksamheten i Mottagningsteamet 

3.1 Målgrupp 

Centralen är en arena för samverkan av insatser för att stödja människor som av 

olika skäl står utanför arbetslivet och som därför inte omedelbart är 

anställningsbara på arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som behöver stöd 

genom en samordnad rehabilitering från de ordinarie myndigheterna. Det 

övergripande syftet är att minska dessa individers utanförskap och förbättra deras 

förmåga till att få ett arbete och en egen försörjning. 

3.2 Mottagningsteamet  

En enskild handläggare kan uppleva att den individuella handlingsplanen inte 

fungerar och att man inte kommer vidare med en enskild individs 

rehabiliteringsarbete. I syfte att hitta rätt stöd -från rätt aktör -i rätt tid - kan 

Teamet erbjuda en samordningsarena för de ärenden där fler parter kan behöva 

involveras för att på bästa sätt hitta rätt hjälp för individen. Teamet består av fem 

handläggare; från Leksands kommun, Rättviks kommun, Arbetsförmedlingen, 

Landstinget och Försäkringskassan.  

3.3 Samordningsmöten  

Teamets koordinator kallar till ett samordningsmöte som äger rum en gång i 

månaden i respektive kommun. På mötet deltar handläggare och representanter 

från socialförvaltningen, vårdcentralen, psykiatrin och arbetsmarknadsenheten 

från respektive kommun. Handläggaren som har anmält ärendet kommer till mötet 

och berättar om individen och dennes behov (se 3.4).  

Utifrån deltagarens individuella behov utses på samordningsmötet en handläggare, 

eller grupp representanter, som kommer att jobba vidare tillsammans med 

deltagaren. I förekommande fall har ansvarig handläggare uppdrag att upprätta en 

individuell handlingsplan (SIP) för deltagaren.  

 I de ärenden där Teamet tar över görs en kartläggning omkring personen för att 

sedan lotsa denne vidare efter personens behov. Det kan vara att hitta 

arbetsträningsplatser, koppla in yrkes- och studievägledning, besöka 

utbildningsställen, komma vidare till psykiatrin osv. Det kan också röra sig om 

samtalsstöd/motivationshöjande samtal för att personen ska komma vidare och ta 

nästa steg mot jobb eller studier. 

3.4 Samtycke och sekretess 

Om ett ärende ska tas upp på ett samordningsmöte måste individen först ha 

undertecknat ett samtycke till att dennes situation och behov får diskuteras mellan 

handläggare från olika instanser. Det skriftliga samtycket ska bifogas tillsammans 

med anmälan från handläggaren.  



Av sekretesskäl är det viktigt att främst handläggare som är ansvariga för enskilda 

ärenden medverkar på samordningsmötena. I den mån andra representanter ska 

närvara, av t.ex. utbildnings- och kompetensutvecklingsskäl, bör dessa anmälas 

god tid innan samordningsmötet. Teamets koordinator (teamledaren) förbehåller 

sig rätten att bestämma vilka som bör medverka på samordningsmötena.  

3.5 Arbetsmetoder 

I Teamets arbete med att hjälpa individer ut i arbetsträning/praktik tillämpas ofta 

metoden Supported Employment. Supported Employment är en metod för 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att stötta människor som står längre 

ifrån arbetsmarknaden att finna, få och behålla ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Framförallt används metoden för personer med 

funktionsskillnader och psykisk ohälsa. Som en röd tråd genom Supported 

Employment löper begreppen empowerment, social integration, värdighet och 

respekt för individen. 

Teamet arbetar som huvudregel efter en särskild ärendegång enligt följande: 

• Kartläggning av deltagaren  

• Matchning till rätt arbete och till en arbetsgivare som på sikt har möjlighet 

att anställa 

• Stöd till deltagaren och arbetsgivaren hela vägen – start med en tydlig 

handlingsplan och därefter en kontinuerlig uppföljning 

• Arbetsträning som steg ett och därefter en övergång till anställning 

Ansvarig coach/handledare från Teamet finns med som stöd för både deltagare 

och arbetsgivare så länge som behovet finns även efter det att deltagaren har fått 

en anställning. 

I vissa fall där behov av stöd och handledning är stort kan en skyddad arbetsplats 

på arbetsmarknadsenheten i respektive kommun vara det första steget mot 

sysselsättning och anställning. Målet är sedan att ta steget ut på den öppna 

arbetsmarknaden om det är möjligt. 

Motiverande samtal MI 

I samtalen med deltagarna används ofta metoden s k Motiverande samtal. De 

coacher som använder motiverande samtal möter personen där den befinner sig 

och guidar personen med hjälp av hans eller hennes egen berättelse. I motiverande 

samtal är det av särskild vikt att identifiera, locka fram och förstärka personens så 

kallade förändringsapparat. 

4. Verksamheten mål 2017 

4.1 Inledning 

Bedrivandet av Mottagningsteamets verksamhet vad gäller arbetsledning, 

pedagogiskt ansvar, den ekonomiska förvaltningen samt uppföljningsarbetet har 

tidigare hanterats och i huvudsak skötts av Samordningsförbundet och dess 



verkställande tjänsteman. När det gäller insatser till vilka Samordningsförbundet 

beviljar medel är det de sökande parterna som är projektägare. Projektägarna är 

som huvudregel ansvariga för insatsens bedrivande och har ett uppföljnings- och 

rapporteringsansvar till Samordningsförbundets styrelse. Samordningsförbundet 

kommer under 2017 stötta parterna i att utveckla samverkansarbetet kring 

Mottagningsteamet och möjliggöra för parterna att återfå en bättre insyn och 

därmed påverkansmöjlighet över sin verksamhet. Mot denna bakgrund har som 

nämnts Samordningsförbundet under 2016 genomfört en del 

organisationsförändringar i syfte att tydliggöra vilket även kan möjliggöra en 

utökad samverkan mellan parterna. Insatsen kommer även tydliggöras genom en 

ny avtalsstruktur i form av ett samverkansavtal mellan Samordningsförbundet och 

de samverkande parterna. Detta ersätter de tidigare s k tjänsteköpsavtalen som 

Samordningsförbundet träffat med respektive part.  

Det pågår vidare ett utvecklingsarbete på flera håll i Dalarna vad gäller 

Mottagningsteamens organisation och bemanning som bl.a. gäller att förtydliga de 

respektive huvudmännens ansvar och roller i desamma. Utvecklingsarbetet syftar 

även till att identifiera vad i rehabiliteringsarbetet som utgörs av 

samverkansparternas ordinarie uppdrag och vilka resurser och insatser som 

lämpligen bör samordnas inom ramen för Teamets verksamhet.  

Mottagningsteamets verksamhet har pågått under flera år och det är numera en 

väl förankrad och etablerad verksamhet i regionen. Teamet består av erfarna 

coacher och handläggare som arbetar med en tydlig inriktning på individuell 

coachning (handledning). Under 2016 har verksamheten nått mycket goda 

resultat; 81 %  har förbättrat sin förvärvsförmåga och har återgått till  

arbetsträning eller studier.  

 

4.2. Mottagningsteamets Mål 2017 

 

Mål 1  

Att bedriva ett systematiskt informationsarbete i syfte att tydliggöra och  öka 

kunskapen om Mottagningsteamets verksamhet. 

Som nämnts ovan föreligger ett visst informationsbehov kring 

Samordningsförbundet och dess finansierade insatser och därtill ett förtydligande 

av Mottagningsteamets verksamhet och innehåll. Även vad gäller verksamhetens 

praktiska utförande och hur den förhåller sig till berörda samverkansparters 

ordinarie verksamheter behöver klargöras. Då det förekommer en viss 

”begreppsförvirring” i hur man benämner verksamheten finns även behov att 

diskutera och eventuellt ändra vissa av dessa begrepp och benämningar. Ett stöd 

för informationsarbetet under 2017 är också utveckla olika  informationskanaler 

som t.ex. hemsidan.  

 

 



Mål 2 

Att utveckla nu tillämpade arbetsprocesser och metoder i syfte att ytterligare 

effektivisera och uppnå en än mer ändamålsenlig arbetslivsrehabilitering för de 

enskilda individerna.   

Under 2017 avser man att se över formen för de ovan beskrivna s k 

samordningsmötena (3.3) i syfte att uppnå en än mer effektiv hantering av 

individärendena som kommer in till Centralen. Tydligare rutiner och riktlinjer 

behöver även tas fram avseende dokumentationen kring ärendena. Av denna 

dokumentation skall även framgå vilka pedagogiska metoder och arbetssätt som 

Teamet tillämpat i de enskilda fallen. Mottagningsteamet kommer kontinuerligt 

genomgå kompetensutveckling och vidareutbildning för att fortsatt kunna 

erbjuda ett kvalificerat individanpassat stöd.  

Mål 3  

Att utveckla och skapa fler arbetsträningsplatser samt se över behoven av olika 

förrehabiliterade och/eller förebyggande aktiviteter för Mottagningsteamets 

deltagare.  

Mottagningsteamet har sedan flera år utarbetat ett brett nätverk av 

arbetsgivarkontakter som tillhandahåller arbetsträningsplatser i regionen. Dessa 

finns företrädesvis hos de privata arbetsgivarna och det finns skäl att utreda 

förutsättningarna till praktik och arbetsträning även inom den offentliga sektorn, 

exempelvis inom vård, skola, omsorg, administration m.m..   

Många arbetsgivare har uppgett att man upplever svårigheter och framför allt 

bristande kunskaper i vad som krävs som för att ta kunna handleda och stötta 

personer som arbetstränar. Det efterfrågas t.ex. handledarstöd samt bättre 

möjligheter till uppföljning mellan arbetsgivare, deltagare och Medarbetare i 

Teamet.  

På många håll i landet förekommer olika typer av s k förrehabilterande insatser till 

deltagare som av olika skäl ännu inte har möjlighet att träda in på en extern 

arbetsmarknad. Det kan röra sig om t.ex. naturunderstödd rehabilitering, 

kulturinriktade och hälsobefrämjande insatser. Under 2017 ska möjligheterna 

utredas huruvida denna typ av aktiviteter kan vara aktuella att implementera i 

anslutning till Mottagningsteamets verksamhet. 

4.3   Aktiviteter för måluppfyllelse 

Mål 1  

- Att bedriva ett systematiskt informationsarbete om Mottagningsteamets 

verksamhet och dess förhållande till Samordningsförbundet samt förankra 

den ovan beskrivna organisationsstrukturen kring Mottagningsteamet 

- Att bedriva ett systematiskt informationsarbete som innebär att tydliggöra 

verksamhetens innehåll i förhållande till de samverkande parternas 

handläggare i de ordinarie verksamheterna 



- Utveckla hemsidan och andra informationskanaler  

- Se över behoven att ändra och eventuellt implementera nya begrepp och 

namn som tillämpas kring Mottagningsteamets verksamhet.  

- Arbete som tydliggör hur Mottagningsteamets arbete med individerna 

förhåller sig till de samverkande parternas ordinarie verksamheter  

(Arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan).  

 

Mål 2  

- Att utveckla processen kring inskrivning av deltagare till 

Mottagningsteamet  

- Ta fram tydliga riktlinjer för dokumentation av individerna i 

Mottagningsteamets verksamhet.   

- Dokumentera tillämpade pedagogiska arbetsmetoder. Arbete med 

kompetensutveckling avseende pedagogiska metoder.  

Mål 3  

- Att arbeta med att skapa fler arbetsträningsplatser inom offentlig sektor  

- Se över behoven av att tillhandahålla och utveckla handledarstöd till 

arbetsgivare som erbjuder arbetsträningsplatser  

- Utveckla dialogen och utbytet med Samhall lokalt  

- Se över hur Teamets arbete  med att söka arbetsträningsplatser bättre kan 

koordineras med AMEs verksamheter i de tre kommunerna  

- Se över behoven och ta fram förslag på olika aktiviteter och/eller projekt 

för de deltagare som inte aktuella för arbetsträning, t.ex. hälsofrämjande 

åtgärder, kulturrelaterade insatser, naturunderstödd rehabilitering m.m. 

 

5. Uppföljning och utvärdering 

Styrgruppen och Teamledaren kommer gemensamt att arbeta med utvärdering och 

uppföljning av verksamheten under året. Styrgruppen ska redovisa resultat från den 

fortlöpande verksamheten två gånger per år till Samordningsförbundets styrelse. En skriftlig 

årsrapport ska också lämnas efter avslutat verksamhetsår med en redovisning över hur 

verksamhetens uppställda mål har uppnåtts i enlighet Mottagningsteamets verksamhetsplan.   

 

Samtliga deltagare i Mottagningsteamet rapporteras i System för uppföljning av samverkan 

inom rehabiliteringsområdet (SUS). Tre av Teamets medarbetare har behörighet att 

rapportera i SUS.  Samordningsförbundets förbundschef är ansvarig för att berörd personal i 

Teamet får den utbildning och behörighet som krävs för att hantera uppföljningsarbetet i SUS. 

I syfte att skapa en ännu tydligare resultatbild av verksamheten kommer även andra 

möjligheter till utvärdering att ses över, tex de sk Indikatorerna.  

 

 



6. Budget för Mottagningsteamet 2017 

6.1 Samordningsförbundets finansiering av insatsen 

Samordningsförbundet har beviljat ca 2,9 mkr till de samverkande parterna för 

bedrivandet av Mottagningsteamets verksamhet. Av detta avses ca 2,4 mkr 

personalkostnader och 0,5 mkr avser övriga kostnader som lokalhyra, utbildning m.m. 

Parterna kan därtill söka ytterligare medel till dels olika strukturella insatser som 

främjar samverkan mellan parterna t.ex. i kan medel sökas etablera och förankra den 

nya organisationen kring Mottagningsteamet. Därtill har parterna (genom Styrgruppen) 

möjlighet att från Samordningsförbundets styrelse ansöka om medel för exempelvis 

olika förrehabilterinade insatser som beskrivs enligt ovan, praktikplatser på 

arbetsintegrerade sociala företag etc.   

6.2 Mottagningsteamets budget 2017 

 

 

Mottagningsteamets budget 2017 

tkr

Personal AF 

Personal FK 

Personal LT 

Personal Rättvik 

Personal Leksand 

Summa personal 2390

 Samverkansinsats Teamet övriga kostnader

Lokalhyra 278

Städning 43

Bilparkering 7

Kontorsmaterial/littertaur 1,5

Utbildning/konferenser 70

Resekostnader (tåg) 12

Bilersättning 25

Sociala avgifter 4,5

Förbrukningmtr/invent 30

Telefon 23

Porto 5

Reparation/underhåll m.m. 1,5

Personalförm/representation 2,5

Summa Övriga kostnader 503

SUMMA TEAMSAMVERKAN 2893


