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Sammanfattning 

 

Deltagare 

Deltagarna till Kraften kännetecknas av att det finns behov av samordning utifrån en komplex 
bild. Deltagarna har i de flesta fall kontakt med eller behov av kontakt med psykiatrin. Under 
2017 har 22 personer skrivits in i Kraften. Av dessa är nio under 30 år vilket är fler i 
jämförelse med tidigare år, dock hade endast en aktivitetsersättning. Resultatet för året är 67% 
där fler är föregående år har avslutats till annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Totalt har 27 
ärenden avslutas i Kraften. Under 2017 har Kraften haft fullt antal inskrivna och en kö. Detta 
föranledde ett tillfälligt stopp. Mot slutet av året var det åter balans och flera nyinskrivningar 
har gjorts under början av 2018. Kraften har under 2017 startat lösningsfokuserade grupper 
för nya deltagare. Likaså har teamet arbetat igenom strukturen inför kommande 
personalförändringar 2018. 

 

Personal 

Under året har teamet bestått av Annika Björkman, Per Westlund, Pia Orr samt Mirjam Hed. 
Annika Ahlberg, FK, deltar med 20% likaså Landstinget representerat av Lennart Pettersson 
samt Barbro Henriksson. Mirjam och Per har varit föräldralediga på deltid under året. Under 
året har arbetsbelastningen varit hög i och med att det uppstod en kö. Kommande år kommer 
det att ske personalförändringar och teamet har arbetat med sina rutiner för att ge nya 
medarbetare en bra introduktion. Kraften delar lokaler och delvis aktiviteter med 
Arbetsmarknadsenheten (AME) som under 2017 har fått en ny chef. Detta har påverkat 
Kraften och likaså en omorganisation som genomfördes vid årsskiftet 17/18. Förändringen 
innebär utmaningar och möjligheter under 2018. 

 

Organisation 

Kraften styrgrupp har blivit större under året och bestått av olika personer utifrån 
myndigheternas omorganisationer. Tre möten hölls under våren och tre under hösten. Två av 
dessa har handlat om uppväxling av Kraften vilket under slutet av året utmynnat i att ett team 
ska starta i Säter under 2018. Styrgruppen har även diskuterat ärenden och avslut i Kraften. 
En utvecklingsdag med remittenterna har hållits för att diskutera behov och struktur. I och 
med att personal har varit föräldraledig redovisas ett överskott på ca 400 000 för 2017, vilket 
förväntades i halvårsrapporten. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Deltagare-insatsens förutsättningar 

Beskrivning 

En viktig utgångspunkt för Kraften är att deltagaren ska känna att Kraften kan vara rätt insats 
för att komma vidare. Det är inte alltid deltagarens motivation är den bästa men efter ett 
inledande studiebesök ska det ändå finnas en vilja att pröva. En del deltagare känner till 
Kraften sedan tidigare, ofta genom bekanta i samma situation. Men oftast är det en 
handläggare som har sett behovet och föreslagit Kraften. För att ge deltagaren en chans att 
känna sig för har Kraften en prövomånad. Behovet av samordning är oftast större än vad som 
kan synas vid en första anblick. Under tiden i Kraftens verksamhet kommer mer saker fram 
som är den egentliga orsaken till att deltagaren finns i Kraften. Detta är styrkan med Kraften, 
fokus ligger inte på ersättningar och deltagarna får mer uppmärksamhet för sin egen plan 
framåt. De flesta deltagare i Kraften är kvinnor och psykiatriska diagnoser är vanliga. Under 
2017 fördelas de nyinskrivna enligt följande: 

 

Nya deltagare i Kraften 170101-171231:  22 personer 

Varav kvinnor:   15 (68%) 

Varav män:     7    (32%) 

 

Åldersfördelning: 

18-30 9 

31-45 8 

46-64 5 

 

Remittenter: 

AF 6 st varav 1 från Säter 

Fk 8 st varav 5 st från Säter 

Soc 7 st varav 2 från Säter 

LT 1 st 

 

Av 22 inskrivna under 2017 kommer 14 från Hedemora och 8 från Säter.  

 

 

 

 



 
 

Analys 

Under inledningen av 2017 gjorde Kraften en överinskrivning, detta för att komma igång med 
de nya lösningsfokuserade grupperna i Hedemora men även i Säter. Samtidigt fortsatte 
uppdragen att komma in till Kraften med följd att en kö uppstod. Kraften signalerade till 
remittenterna att det fanns en kö men uppdragen fortsatt att komma in och då gjordes ett 
tillfälligt stopp för nya uppdrag. Teamet har jobbat för att komma ikapp med kön och under 
slutet av 2017 var Kraften åter i fas. Under inledningen av 2018 har fler nya deltagare kunnat 
tas in, teamet valde att inte ta in nya under årets avslutande helger. I jämförelse med tidigare 
är det färre inskrivna under 2017 vilket kan förklaras av den kö som uppstod. 

Det är fler under 30 år som är remitterade till Kraften under 2017. Det kan noteras att en av 
dessa har aktivitetsersättning, resterande är remitterade från Soc eller Landstinget. Av de 
nyinskrivna under 2017 är det ingen som har utländska bakgrund, trots mången diskussion om 
det. 

 

Reflektion 

Det är färre inskrivna under 2017 än tidigare. Det kan noteras att teamet valde att vänta med 
att ta in nya deltagare under årets sista månad. I skrivande stund är det 52 personer inskrivna i 
Kraften. 

Antalet under 30 har ökat men det är fortfarande få som är remitterade från Försäkringskassan 
i denna grupp. Bakomliggande orsaken till detta kan antas vara en ansträngd arbetssituation. 
Att det nyligen har kommit in en ny handläggare torde leda till att fler ärenden remitteras till 
Kraften. Genomsnittstiden i försörjning innan Kraften kan förväntas minska i och med att fler 
yngre skrivs in eftersom dessa har kortare tider i offentlig försörjning. Att 
genomströmningstiden skulle bli kortare med fler yngre inskrivna är mindre troligt. Ofta är 
det fråga om en dålig skolgång, oklara utredningar och därmed oklara ersättningar som 
Kraften får hantera.  

 

2. Deltagare-genomförande och process 

Beskrivning 

Alla uppdrag till Kraften har föregåtts av ett studiebesök. Studiebesöket görs tillsammans med 
remittenten och ger personen möjligheten att bilda sig en uppfattning om att Kraften kan vara 
rätt insats samt även träffa Kraftens team. För teamet är det ett tillfälle att få en första bild av 
den eventuella deltagaren. 

 

Om personen vill pröva Kraften formulerar hen en uppdragsblankett tillsammans med 
remittenten. Till uppdraget bifogas eventuella bilagor såsom läkarintyg, utredningar mm. 
Varannan onsdag fördelar teamet inkomna ärenden. I de flesta falla skrivs personen in men 
det förkommer att teamet vill ha mer information för att kunna bedöma om Kraften är rätt 
steg.  

 



 
 

Inskrivningen görs tillsammans med remittenten och ofta deltar även andra aktörer, 
exempelvis vården. Vid inskrivningen informeras om spelregler och blanketter för samtycken, 
badkort mm. fylls i. Det är även en möjlighet att klarlägga vilka förväntningar som 
remittenten har och börja kartlägga deltagarens målsättning med Kraften. 

 

Själva kartläggningen görs tillsammans med en handläggare i teamet. Deltagaren kartläggs 
utifrån lösningsfokuserade frågeställningar som kompletteras för att få en så bra bild som 
möjligt av det som har hänt, vad deltagaren vill och vad som kan vara en lämplig fortsättning i 
Kraften. Om handledaren redan här ser saker som är till nytta börjar deltagare med det direkt. 
Kartläggningen ligger till grund för återkopplingen till deltagaren. 

Återkopplingen sker med hela teamet och deltagaren. Inför återkopplingen pratar teamet ihop 
sig om en planering som föreslås deltagaren. I de allra flesta fall har deltagaren inga 
invändningar eller är villig att pröva det som föreslås. Vid återkopplingen kommer ofta mer 
fram eftersom hela teamet får tillfälle att ställa frågor till deltagare. Se bilaga 1 för att få en 
bild av inskrivningskedjan. 

 

De flesta deltagare som börjar i Kraften deltar i en lösningsfokuserad grupp, ”På väg” som 
syftar till att formulera en handlingsplan. Vissa deltagare är inte mogna för gruppaktiviteter 
och dessa har enbart enskilda samtal. ”På väg”-gruppen kompletteras med andra grupper eller 
aktiviteter. Varje onsdag hålls en grupp med olika teman och fredagar är det skogsgrupp. 
Eftersom Kraften samarbetar med AME varvas Kraftens egna grupper med studiebesök, 
föreläsningar eller andra aktiviteter.  Alla deltagare erbjuds träningskort i Vasahallen eller 
Skönvikshallen. Kraftens deltagare kan även följa med AME som varje fredag har olika 
träningsaktiviteter. 

 

Under våren startade Kraften en ”På väg”-grupp för Säterdeltagare. Teamet valde att 
överinskriva för att starta gruppen. Med tiden utkristalliserades olika vägar för varje 
deltagarna och under hösten avvecklades gruppen. I och med att det är klart att ett Säter-team 
kommer att starta till sommaren planeras i nuläget ingen ny grupp i Säter. Det kan förändras i 
och med att en verksamhetsledare för Säterteamet planeras gå bredvid Pia. 

 

Analys 

Teamet har successivt arbetat om sina former för inskrivningskedjan i Kraften. Teamet har 
avsatt första måndag-eftermiddag i månaden till studiebesök där hela teamet vanligtvis 
medverkar. Teamet har även utarbetat en checklista för studiebesöken för att ge likvärdig 
information. Teamet har även uppdaterat uppdragsblanketten till Kraften med en tydligare 
formulering att remittenten har stämt av med försörjande part att planeringen är ok. Det har 
inträffat att planeringen inte har varit avstämd och det därmed inte varit klart vem uppdraget 
skulle redovisas till. Teamet har arbetat igenom inskrivningsblanketterna och utformat en 
mapp som ges till deltagaren vid inskrivningen. Detta för att tydliggöra för deltagaren vilka 
förväntningar som teamet har på deltagare under tiden i Kraften.  



 
 

 

I januari 2017 startade Kraften två lösningsfokuserade grupper utifrån det material som 
teamet själva arbetat fram. Grupperna fungera de bra och deltagarna var nöjda med upplägget. 
Grupperna hölls en gång i veckan under åtta veckor. När grupperna avslutade såg teamet att 
det fattades en bra fortsättning där deltagarna kunde göra färdigt sin planering. Deltagarna 
gick in i de ordinarie grupperna och en av grupperna valde att träffas själva. Under hösten 
startade teamet temagrupper på onsdagar och en återträffsgrupp på måndagar. Temagruppen 
tar upp olika teman under fyra tillfällen som är till nytta för deltagarna. Återträffsgruppen 
arbetar med deltagarens mål, delmål och stegen mellan grupptillfällena. Modellen är hämtad 
från 4 ess som jobbar med stegen i lösningsfokuserade metodik. Teamet avser att fortsätta 
med detta upplägg under 2018 i och med att teamet står inför flera förändringar. 

 

De flesta deltagare i Kraften har kontakt med vården, har de inte det finns det behov av det. 
Kraften har goda kontakter med vårdcentralerna och psykiatrin. Kraften är ett känt och vården 
vet vad Kraften arbetar med.  Deltagare kan uppleva att det är svårt att komma vidare vid 
psykiatrin och får ibland vänta på utredningar under en lång tid varför de tappar farten. 
Kraften har under hösten avslutat några ärenden som väntar på utredning eftersom Kraften i 
sig inte kan bidra med mer.  

 

Under våren hade Kraften en utvecklingsdag med deltagarna. Deltagarna är överlag nöjda 
med det Kraften gör. Vid varje grupptillfälle har teamet som rutin att fråga deltagarna om det 
har varit till nytta och att de får skatta på en skala hur det har varit.  

 

Reflektion 

Under hösten höll teamet sin tredje ”På väg” grupp. I gruppen fanns deltagare som teamet var 
osäkra på hur de skulle ta emot upplägget. Gruppen fungerade inte heller lika bra som de två 
första. Teamet har tagit lärdom av det och kommer vara mer noggranna i sammansättningen 
av ”På-väg”gruppen. Teamet har även bestämt en struktur för gruppverksamheten som teamet 
håller i själva. Teamet kommer i högre grad att ägna sig åt ”kärnverksamheten” i grupperna 
nämligen lösningsfokus. Studiebesök, föreläsningar mm. samordnas exempelvis med AME. 
Under hösten genomfördes även en undersökning där även teamet ingick. Utifrån resultatet 
upplever Kraftens team att det finns en struktur och tydlighet i arbetet. 

 

Teamet har arbetat med att hitta en god struktur i arbetet. I och med att kön minskade och det 
blev aktuellt att skriva in nya deltagare såg teamet över inskrivningskedjan och förtydligade 
denna. I och med att det kommer nya medarbetare under våren 2018 finns det behov av att 
skapa och behålla en tydlig struktur, dels för att teamet ska känna trygghet, dels för att nya 
medarbetare lättare ska kunna komma in i arbetet. Kön till Kraften har funnits i bakhuvudet 
på teamet under 2017. Kön har även inneburit att teamet har reflekterar över uppdragen och 
intagen till Kraften men även avsluten. Teamet har inför fortsättningen prioriterat ärende- och 
metodonsdagarna, detta för att hålla strukturen. Teamet kommer att vara noggrannare när 



 
 

uppdragen kommer till Kraften så att rätt deltagare skrivs in. Ärende-onsdagarna ägnas även 
åt att diskutera avslut i Kraften.  

 

3. Deltagare-resultat och effekter 
Beskrivning 

Tabell: Deltagarresultat Kraften 170101-171231 

 

Som framgår har fler avslut gjorts under 2017 än föregående år. I kategorin till annan 
arbetslivsrehabilitering återfinns personer som har gått till att bli arbetssökande vid 
Arbetsförmedlingen när arbetsförmågan blivit fastställd samt personer till vidare insatser med 
en plan mot arbete. 18 personer eller 67% har avslutats i grönmarkerade kategorier. I 
kolumnen antal till annat återfinns personer som flyttat eller personer som avlutats när 
behoven i första hand visat sig vara medicinska. Antalet inskrivna vid årets slut var 40 st. Ett 
flertal avslut gjordes i slutet på året och teamet valde att inte ta in nya deltagare under årets 
avslutade helger. Antalet inskrivna idag, 180219, är 52 personer därtill en kö på fyra personer 
och ett flertal inkommande uppdrag. 

 

Period Period 

1507-1606 

Period 

1601-1612 

Period 

1607-1706 

Period 

1701-1712 

Månader 11,7 mån 20,5 mån 19 mån 21 mån 

 

Analys 

Som sagt i tidigare rapporter är tiden vår bäste vän, men inte hur lång tid som helst. 
Genomströmningstiden är 21 månader vilket är en ökning och är något som teamet 
uppmärksammat och arbetar för att sänka. En förklaring är att tre ärenden sticker ut i 
inskrivningstid vid Kraften. Dessa hade kanske kunnat avslutas tidigare. Teamet kommer i 
större utsträckning att ägna tid åt att diskutera ärendena och vad mer Kraften kan göra. 
Teamet planerar även att använda ”Pallen”, se bilaga 2, när deltagare har varit inskrivna ett år. 
Detta för att tydliggöra deltagarens framsteg och om det finns ett mål med en fortsättning i 

Antal 
inskrivna  

20170101    

Antal ny-
inskrivna 
under 
perioden 

Antal 
avslut 
totalt 

Dropouts 
(tidiga 
avhopp) 

Antal i 
arbete 

Antal i 
studier 

Antal till 

annan 
arbetslivs- 

inriktad 
rehab 

Antal  

till  

sjuk- 

ersättning 

Antal 

till 

föräldra- 

ledighet 

Antal till 
annat 

Antal 

inskrivna 

20171231 

47 22 27 2 7 2 9 4 0 5 40 



 
 

Kraften. Under hösten diskuterade också teamet och styrgruppen ärenden med en lång 
inskrivningstid i och med att Kraften hade en kö som växte med allt längre väntetider. Teamet 
har utifrån diskussionen uppmärksammat ärenden som varit inskrivna längre. 

 

Reflektion 

67% är ett gott resultat men i jämförelse med 2016 är det något färre i arbete eller utbildning. 
Teamet ser fortsatt behov av att kunna jobba mer med arbetsgivare för att kunna öka resultatet 
till arbete efter en arbetsprövning. Likaså vill teamet uppmuntra till utbildning, framförallt när 
det finns ett gott samarbete med medarbetarna på AME och Lärcentrum Hedemora. Teamet 
ser att finns en god potential till att bidra till studier.  De två avsluten till studier är yngre 
personer och Kraften ser det som fortsatt önskvärt att fler yngre personer skrivs in i Kraften.  

 

4. Personalen- insatsens förutsättningar 

Beskrivning 

Personalsammansättning 170701-171231 

• Annika Björkman är Arbetsförmedlingens representant i teamet. Hon har 75 % på Kraften 
och 25 % på Arbetsförmedlingen. Annika började i juni 2011 och är utbildad beteendevetare. 
Genom intern rekrytering fick Annika sin tjänst på Kraften. Annika har tidigare arbetat som 
vägledare på företagshälsovård, som rehab konsulent inom AF rehab, och i rehabteam inom 
primärvården. 

• Mirjam Hed är socionom och representerar socialförvaltningen i Kraften. Mirjam har en 
bred erfarenhet från sitt arbete vid socialförvaltningen och har god kunskap i myndighetens 
regelverk. Mirjam har jobbat 85%  men började jobba heltid from oktober 2017 inför 
stundande föräldraledighet våren 2018. En ny medarbetare kommer att vikariera för Mirjam 
under frånvaron och rekryteringen sker externt. 

• Pia Gromer Orr är Säters kommuns representant i teamet på 100 %. Pia började i oktober 
2015. Pia är utbildad hälsovetare och har tidigare arbetat som rehabkonsult/coach inom den 
privata sektorn. Här även arbetat inom landstinget som undersköterska och som 
friskvårdsansvarig. Har erfarenhet att starta upp och driva friskvård för personalen både inom 
landsting och kommun. Pia planerar att gå i pension juni 2018 och är ledig en dag i veckan 
fram till dess med början under hösten 2017. 

• Per Westlund arbetar som verksamhetsledare och kommer närmast från Arbetsförmedlingen 
där han jobbat i samverkan med Försäkringskassan. Per har sammanlagt jobbat tio år vid 
Arbetsförmedlingen med de flesta inriktningar. Han har även jobbat inom den privata sfären 
med rehabilitering och coachning av arbetssökande. Per jobbar nu 75% och är föräldraledig 
25%. 

• Annika Ahlberg, är Försäkringskassans representant i teamet på 20 % och började i juni 
2011. Annika har en lång erfarenhet av rehabilitering och samverkan. Annika kommer att gå i 
pension i juni 2018 och en efterträdare väntas till Kraften. 



 
 

• Ninni Emanuelsson handleder Skogsgruppen i Garpenberg. Ninni är anställd av Hedemora-
Garpenbergs församling och Kraften hyr hennes tjänster. 

 

Analys 

Arbetsbelastningen har varit hög under 2017. Kraften har haft maximalt antal deltagare 
inskrivna och en kö vilket medverkat till att teamet har behövt se över sina rutiner och 
arbetssätt. Successivt har den röda tråden blivit klarare vilket är bra inför stundande 
personalförändringar. Som tidigare har Ninni planerat skogsgruppen och en av teamets 
medarbetare har deltagit. Förutom skogsgruppen, höll Ninni, under hösten, en gruppövning 
vid fem tillfällen som handlade om kommunikation och samarbete som var mycket 
uppskattad av deltagarna. 

 

Landstinget har varit representerar genom Lennart Pettersson, psykiatrin Avesta och Barbro 
Henriksson, psykiatrin Gylle. Teamet har haft träffar med dem för att för att lyfta aktuella 
frågor och diskutera ärenden. Lennart och Barbro kan förmedla kontakten mellan teamet och 
deltagarens kontakt vid psykiatrin. Kraften ser fortsatt behov av gott samarbete med 
psykiatrin då de flesta deltagare har eller har behov av kontakt med psykiatrin. 

 

Reflektion 

Teamet har jobbat vidare med de lösningsfokuserade grupperna och den övriga 
gruppverksamheten för att hitta ett bra flöde. Det är högt i tak i diskussionerna och alla bidrar 
med sina kunskaper och erfarenheter. En lärdom av tidigare rekryteringar är att 
”inskolningen” är viktig för att komma in i teamets rutiner. Teamet har påbörjat ett arbete för 
att samla arbetsmaterialet så det blir lättare för nya medarbetare att komma in i arbetet och 
sätta sig in i rutinerna. 

 

5. Personal-arbetssätt och metoder 

Beskrivning 

Kraften utgår från deltagarna och deras behov när gruppaktiviteter och stöd för individuella 
insatser utformas. Detta innebär att teamet arbetar med ständig utveckling. Lösningsfokuserad 
metodik används såväl i grupperna som individuellt. Eftersom Kraften och AME finns i 
samma lokaler finns det samarbeten kring gruppaktiviteter, studiebesök och föreläsningar. 
Handkraften finns också i samma lokaler och erbjuder en inledande sysselsättning för 
deltagare med sådana behov. 

 

Varje onsdag förmiddag träffas teamet för att diskutera aktuella ärenden och planering. 
Varannan vecka ägnas i huvudsak åt metodutveckling och varannan vecka åt läget bland 
deltagarna. Utvecklingen och samverkan med andra aktörer är ett dagligt levande ämne. 

Personalen har under perioden deltagit i följande utbildningar/informationer/studiebesök 



 
 

- Lösningsfokus vid Stress, Michael Hjerth 

- Mångfaldsföreläsning 

- Regelbundna möten med SOC Säter för att få bra samarbetsformer 

- Utbildning SRS/ORS Vansbro 

- Länsträff med samverkansteam 

- Utvecklingsdag med remittenter 

- Utvecklingsdag med deltagare 

- Utbildningsdag MISA 

Teamet har regelbunden handledning i Säter, Anelod utveckling. Teamet kan lyft frågor runt 
ärenden, teamets arbetssätt, organisationsförändringar mm. vilket är bra för att få perspektiv 
på saker och ting. 

Medarbetarna har sin chef vid respektive organisation och medarbetarsamtal sker där. 
Medarbetarna deltar även vid APT vilket gör att Kraften hålls uppdaterad på vad som händer 
inom respektive organisation och vice versa. Att teamet har ett ben i kärnverksamheten hos 
varje myndighet är en styrka. 

 

Analys 

Arbetsro är centralt för att ta Kraftens deltagare och utveckling framåt. Under inledningen av 
2017 arbetade teamet intensivt med de lösningsfokuserade grupperna. När dessa grupper 
avslutades var teamet lite ”slitet” och orkade inte riktigt att hålla tråden. Efter semestrarna 
gjorde teamet gruppverksamheten tydligare för att kunna få mer tid och arbetsro, något som 
också infann sig i slutet av året. Att teamet känner sig trygga med varandra och att det är högt 
i tak i diskussionerna är betydelsefullt i tider när det är mycket att hantera.  

 

Reflektion 

Förutom den kö som uppstod har förändringar i omgivningen också påverkat. Nya 
medarbetare har anställts vid AME och verksamheten har omformats under en ny ledning. 
Kraften och teamet har under 2017 arbetat för att hitta samarbetsformerna vilket mot slutet av 
året blivit bättre. Dock står AME inför nya utmaningar i och med den omorganisation som 
skett från årsskiftet. Omorganiseringen har påtagligt påverkat teamet i och med att Mirjams 
tjänst flyttats från SOC till AME. Teamet har uttryckt en oro för att ”benet” i SOC ska bli 
otydligare men fått försäkringar att så inte ska ske. 

Utvecklingsområden som är aktuella: 

- Utveckla gruppverksamheterna, bla öka delaktigheten och utveckla fortsättningsgrupper 

- Öka delaktigheten i handlingsplanen även de dagar det inte är gruppverksamhet 

- Arbeta mer med arbetsträningsplatser 



 
 

- Utveckla och öva den lösningsfokuserade metodiken 

- Tydliggöra hur vi gemensamt dokumenterar och delger information 

 

6. Personal- Resultat och effekter 

Beskrivning 

Personalen som dagligdags jobbar med deltagarna är en mix av erfarenheter, åldrar och tid i 
Kraften. Att det är en blandning i teamet är till nytta för utvecklingen av arbetsmetoder och 
för att deltagarna ska känna samhörighet med sin handledare. Annika har jobbat i Kraften 
sedan starten och har varit med i utveckling av arbetssätt och organisering. Pia har erfarenhet 
från att arbeta med rehabilitering i den privata sektorn. Mirjam är yngst vilket ofta efterfrågas 
av Kraftens yngre deltagare. Ibland efterfrågar deltagarna en manlig handledare och Per kan 
ta de ärendena.  

 

Arbetet med att utveckla metoderna är en ständigt pågående process. Teamet uppfinner inte 
hjulet utan utvecklar sina former i arbetssätt och metoder som redan finns. Det som vid en 
första anblick kan tyckas vara samma sak som gjorts tidigare, så finns ändå skillnader. Det är 
viktigt att teamet, så som det är sammansatt, får arbeta fram sitt eget arbetssätt. 

 

Analys 

Kraften är i ständigt förändring och lärande i sin verksamhet. Personalen är duktig på att se 
möjligheterna i varje individ och koppla det till aktiviteter och verksamheter som kan vara till 
hjälp. Teamet har förtroendet från sin respektive ledning att utforma sitt arbete på bästa sätt. 
Det förtroendet bidrar till en kreativ och flexibel arbetsmiljö som kommer individen till nytta. 

 

Reflektion 

Efter en intensiv inledning med lösningsfokuserade grupper i både Hedemora och Säter 
orkade teamet inte att planera för en fortsättning av grupperna som kändes förberedd. Efter en 
välbehövlig semester planerades hösten och deltagarna från de lösningsfokuserade grupperna 
kunde fångas in. 

 

7. Organisation-förutsättningar 

Beskrivning 

Södra Dalarnas Samordningsförbund stödjer och finansierar Kraftens verksamhet som drivs 
gemensamt av myndigheterna med placering i Hedemora kommun. Styrgruppen har ansvar 
för ekonomi samt upprättar och reviderar uppdragsbeskrivningen.  

Styrgruppen består av chefer från respektive myndighet. Under perioden har följande personer 
deltagit: 



 
 

Mats Wallertz, Arbetsförmedlingen 
Niclas Månspers, Arbetsförmedlingen 
Mammad Maleki, Hedemora kommun 
Mattias Sundin, Hedemora kommun 
Inger Svensson, Försäkringkassan 
Kerstin Vesterholm, Landstinget 
Kajsa-Lena Fagerström politiker Hedemora kommun 
Eva Jondelius, Säters Kommun 
Gudrun Engström, Säters kommun 
Carina Fahlström Hedemora Kommun, arbetsmarknadsenheten  
Michael Morelius, LSS Hedemora kommun 
Per Westlund, verksamhetsledare/föredragande 
Jonas Wells förbundschef  Södra Dalarnas Samordningsförbund, adjungerande 
 
Under tidsperioden har styrgruppen haft tre möten på våren, varav det sista för att diskutera en 
uppväxling av Kraften. Under hösten har det varit tre möten med styrgruppen. Punkter som 
avhandlats vid styrgruppsmötena är bla: Aktuellt, Personal, Ekonomi, Övrigt, Utbildningar, 
Rapport från myndigheter, Revidering av budget, medarbetarpolicy, möjligheten till 
psykiatrikompetens i teamen och Policy kring mål. En uppväxling av Kraften har också 
diskuterats vilket utmynnat i att ett team ska starta i Säter. 

 

Kraften och AME delar lokaler och deltar även i gemensamt APT. Frågor som arbetsmiljö, 
säkerhet och gemensamma aktiviteter för deltagare diskuteras regelbundet. Under 2017 har 
AME en ny chef och ny personal har anställts. Denna omorganisation har även påverkat 
Kraften. Från årsskiftet 17/18 har Hedemora kommun omorganiserats och AME ligger nu 
under socialtjänsten tillsammans med Mini-Maxi. Detta ger nya möjligheter till samarbete 
men även utmaningar att hitta formerna för samarbetet. 

 

Analys 

Kön till Kraften har varit ett ämne för diskussion under 2017. Frågan om avslut i Kraften har 
diskuterats i styrgruppen vilket föranlett att teamet har sett över ärende som funnit med i 
Kraften under en längre tid. Likaså har en uppväxling varit aktuell i och med att intresset för 
Kraften har varit och fortsatt är stort.  

 

Förändringarna som sker inom AME har i hitintills inte förändrat Kraftens arbetssätt. Det 
finns utvecklingsmöjligheter och det finns en levande diskussion om hur samarbetet kan 
utvecklas. Även om förändringarna inom AME inte påverkar Kraftens arbete så påverkar det 
Kraftens medarbetare i och med att personalen delar lokaler och till del har gemensamma 
planeringar. 

 

Reflektion 

Under 2017 har Michael Morelius, chef LSS Hedemora kommun, kommit med i styrgruppen. 
Det torde finnas ärende som kan vara aktuella för Kraften i denna grupp. 



 
 

Från juni 2018 planeras ett nytt team starta i Säter. Kraften kommer att planera för denna 
övergång genom att Säterärenden läggs på Pia för en smidigare överlämning till teamet i 
Säter. 

 

Omorganisationen där AME nu ligger under socialförvaltningen kommer fortsatt att påverka 
Kraften. Det finns goda möjligheter till samverkan i och med att AME och Mini-Maxi hamnar 
under samma förvaltning. 

 

8. Organisation-genomförande och process 

Beskrivning 

Samarbetet med Kraftens remittenter är viktigt. En utvecklingsdag hölls under hösten 
tillsammans med Kraftens remittenter. Denna gång var det en riktad inbjudan för att mer i 
detalj kunna diskutera uppdragen till Kraften och förväntningarna, både från remittenternas 
och teamets horisont. Som ett resultat av detta planerades ett möte i Säter för att diskutera 
utvecklingsmöjligheterna vidare.  

  

Styrgruppen ger riktlinjerna för Kraftens arbete och aktuella frågor som lyfts kommer från 
myndigheternas remittenter eller teamet. Under 2017 har ärenden som det funnits dela 
meningar om diskuterats vilket förtydligar Kraftens uppdrag. 

 

Analys 

Utvecklingsdagen med remittenterna är uppskattad och viktig för Kraftens medarbetare. Det 
ger ett tillfälle att diskutera utveckling utifrån de behov som finns som annars inte är möjligt. 
Eftersom Kraften har en egen budget och kan individanpassa aktiviteter ger det remittenterna 
och teamet ett kreativt utrymme. Den planerade utvecklingsdagen i Säter ”lades på is” när det 
blev klart att ett team skulle startas i Säter.  

 

Reflektion 

För att göra utvecklingsdagen med remittenterna mer målinriktad kommer Kraften i första 
hand att bjuda in personer som Kraften samarbetar med. Utvecklingsdagen syftar till att 
diskutera Kraftens utveckling varför det är bra om det finns en viss förkunskap om Kraften. 

 

 

 

 

 



 
 

9. Organisation – Resultat och effekter 

Beskrivning 

Vid tidigare rapport förväntades ett överskott vilket när året summeras också blev fallet. 
Mirjam och Per har varit föräldralediga vilket är den främsta förklaringen till överskottet. 
Likaså fanns en förväntan om en uppväxling där det nu ser ut att bli ett team i Säter. En del 
handledning ställdes in pga sjukdom. Överskottet till trots äskade Kraften samma budget även 
för 2018. Detta gjordes utifrån planerade ersättningsrekryteringar för Mirjam och Pia där 
personal kunde förväntas gå bredvid en period för att komma in i arbetet. Istället ser det nu ut 
som att det kommer att starta ett team i Säter och Säters andel av budgeten flyttas över. Vad 
gäller Mirjams tjänst torde det bli en vakans under ett par månader innan en ny person finns 
på plats. Kraften har en diskussion med AME om att hitta alternativa lösningar till stöd under 
denna tid. 

Tabell: Budget 2017, preliminär i halvårsrapport, utfall helår och differens helår. 

 Årsbudget 

2017 

Tidigare  
prel. rapport 

2017 

Utfall helår 

    2017 

Diff. helår 

   2017 

Personal 2345735 1950000 1942432       403303 

Handledning 54265 43513 37700 16565 

Deltagarkostnader 
samt busskostnader 

200000           216265 

 

      194247         5753 

 2600000 2209778 2174379 425621 

 

Analys 

I och med att ett team nytt i Säter sätts upp kommer Säters andel av personalkostnaderna att 
”flyttas” till Säterteamet. En ny medarbetare kommer att anställas i Mirjams ställe. I och med 
att det uppstår en vakans under en tid planerar Kraften att åtminstone tillfälligt ”hyra in” 
personal från AME till stöd för teamet. Utifrån tidigare erfarenheter innebär en 
personalförändring möjligheter men även utmaningar för verksamheten. För att möta dessa 
utmaningar kommer Kraften att behöva egen planeringstid. Kraften och 
Arbetsmarknadsenheten kommer även fortsättningsvis att dela kostnader för samarbeten till 
gagn för fler deltagare. 

 

Reflektion 

2018 är ett spännande år. En ny medarbetare för Mirjam kommer in i teamet. Ett nytt team 
startar i Säter där en övergång från Kraften kommer att ske. Samtidigt är intresset för Kraften 
fortsatt stort och alla platser i Kraften kommer att vara nyttjade. Förändringarna för AME 
öppnar för mer och nya samarbeten vilket kan vara till gagn för Kraftens team och deltagare.  
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Studiebesök 
Studiebesöket syftar till att ge deltagaren en kort inblick i Kraften. Vi ger en 

grundinformation. Studiebesöket bokas första måndagen i månaden på 
eftermiddagen, en halvtimme per besök. Vi informerar kollegorna om tiden och 

skriver in den gemensamma kalendern.  

 

 Uppdragsblankett 
Uppdraget inkommer på en särskild blankett. Blanketten dateras dagen den 
inkommer och läggas i arkivskåpet i korridoren. Vid teamträff-ärende gås 

uppdragen igenom och fördelas. 

Inskrivning 
Vi bokar en tid med remitterande handläggare och deltagare för inskrivning, andra 
parter kan delta. Vid inskrivningen  ges info, undertecknas samtycken och kontrakt 

samt bokas en tid för uppföljning. Även tid för kartläggning bokas.  

Kartläggning 
Kartläggningen är fösta individuella mötet med deltagaren. Individen kartläggs 

med hjälp av det gemensamma materialet. Materialet är ett stöd som 
kompletteras med egna frågor. Kartläggningen ligger till grund deltagarens 

planering och de aktiviteter som blir aktuella. Planeringen som teamet tänker 
föreslås vid efterföljande återkoppling. 

 

Återkoppling 
Efter kartläggningen går teamet igenom ärendet och gör en aktivitetsplanering 
som föreslås deltagaren vid en gemensam återkoppling. Tid för återkoppling 

bokas med hela teamet tillsammans. 
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