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Sammanfattning 

 

Deltagare: 

Under perioden har fler personer remitterats till Kraften. De flesta nya deltagarna kommer 
från socialförvaltningen. En anledning till att fler kommit från SOC kan under senare delen av 
perioden förklaras med att Arbetsmarknadsenheten infört ett stopp för nya deltagare. Andelen 
yngre personer har ökat. Kraftens resultat är 50% för perioden vilket är lägre än tidigare 
rapport. Samtidigt har genomströmningstiden minskat i och med att fler längre ärenden 
avslutats. Genomsnittet i offentlig försörjning innan Kraften var 47,5 månader. 
”Hemmasittare” som inte haft offentlig försörjning gör att snittet är lägre trots utanförskapet. 
Kraften ser möjligheter och utmaningar i att skapa god samverkan i Hedemora kommun.  

 

Personal 

Kraftens personal har varit oförändrad sedan september 2019 vilket gett tid att jobba ihop sig 
som team. Under perioden har också samverkan med AME ökat. Kraften har bjudit in AME 
att delta i gruppverksamhet som ett steg att öka samverkan i besparingstider. 
Försäkringskassan är fortfarande representerar i teamet trots planer på motsatsen. 
Arbetsförmedlingens tid har sedan juni 2020 minskats till 50% som ett sätt att hantera 
minskade budget. Sedan juni finns även psykiatrin representerat i Kraftens team.  

 

 

Organisation 

Styrgruppens representation har inte förändrats under perioden. Förutom aktuella frågor för 
Kraften är styrgruppen ett forum att diskutera utveckling mellan myndigheterna i allmänhet. 
Kraften lyfter brister till styrgruppen som kan ta det vidare inom respektive myndighet. Under 
året har Kraftens ekonomi varit den viktigaste frågan. Kraften tilldelades 1,88 miljoner vilket 
var mindre än äskandet. From juni minskades Arbetsförmedlingens tid i teamet och from 
september kommer den att vara 20%. Med denna förändring kommer de avsatta medlen att 
räcka till. Förutsatt lika förhållanden nästa år bör Kraften klara sig på motsvarande budget. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deltagare 



Beskrivning 

”Kraften tar emot dem som står längst ifrån”. Så uttryckte en kollega på 
Arbetsmarknadsenheten(AME) vilka deltagare som kommer till Kraften vid ett 
informationstillfälle för intresserade av verksamheten. Meningen beskriver på ett kärnfullt sätt 
deltagare som remitteras till Kraften. Deltagarna har i regel funnits med i de offentliga 
försörjningssystemen under en längre tid och deltagit i olika verksamheter. Ibland har 
deltagaren inte funnit med i något försörjningssystem alls och därmed inte heller varit en del 
av samhället. Samverkansinsatsen Kraften medverkar till att knyta samman myndigheterna 
och hitta möjligheterna för deltagaren att ta steg till att stå på egna ben. 

 

Remitterade deltagare till Kraften 190701-200630:  30 personer 

  

Varav män:   13  

Varav kvinnor:  17 

 

Åldersfördelning  

18-30  16  

31-45 6 

46-64  8  

 

Remittenter:  

Socialförvaltningen, SOC 16  

Försäkringskassan, FK 8  

Arbetsförmedlingen, AF 4 

Region Dalarna, RegD 2  

 

Analys 

I jämförelse med föregående rapport har antalet remitterade deltagare ökat. Ökningen står 
främst SOC för. En delförklaring till detta torde vara att AME under våren 2020 satte ett 
intagningsstopp för nya deltagare varför Kraften blivit ett alternativ. Försäkringskassan har i 
likhet med tidigare rapport remitterat åtta personer till Kraften varav hälften med 
aktivitetsersättning. 

Andelen yngre deltagare är större än tidigare, främst kommer dessa från SOC. 

Reflektion 



Kraften har jobbat med att öka inflödet och antalet remitterade har ökat, främst från SOC. I 
maj bestämde AME att göra ett intagningsstopp vilket också fick en viss effekt med fler 
remitterade från SOC under sista delen av perioden. Det är en större andel yngre personer 
bland de som remitterats från SOC. Hedemora kommun har också en högre arbetslöshet bland 
ungdomar sett till genomsnittet och här finns utmaningar för framtiden. Samverkan med 
företagen i kommunen kommer bli ännu viktigare för att ungdomar ska komma in på 
arbetsmarknaden och kommunen som arbetsgivare bör ta ledartröjan i det arbetet. 

 

Andelen med aktivitetsersättning har ökat vilket är bra. Kraften märker fortfarande att det är 
brist på handläggare inom området på FK vilket får effekter för såväl inflöde som 
uppföljningar. 

 

2.  Deltagare genomförande och process:  

Beskrivning  

Den första kontakten med Kraften sker genom ett studiebesök där deltagaren, tillsammans 
med sin handläggare, träffar Kraftens team. Studiebesöket syftar till att informera om 
verksamheten och berätta om arbetssättet. Deltagaren uppmanas att gå hem och fundera om 
Kraften är nästa steg och i så fall formulera en uppdragsblankett tillsammans med den 
remitterande handläggaren. I flera fall har handläggaren och deltagaren redan vid 
studiebesöket kunnat utforma ett uppdrag till Kraften. Vid studiebesöket trycker teamet extra 
på att det är viktig att faktiskt komma till Kraften för att det ska vara möjligt att samarbeta.  

 

När uppdragsblankett inkommit till Kraften tilldelas deltagaren en person i teamet som anses 
vara mest lämpad utifrån deltagarens förhoppningar med Kraften. Inskrivningen sker vid ett 
formellt möte där samtycken mm tas in. Det görs också en överenskommelse med remittenten 
att densamme har ansvaret att var tredje månad följa upp hur det har gått.  

 

Träffpunkten är oftast första aktiviteten i Kraften och något som teamet ser som det minsta 
steget i Kraften. Syftet med träffpunkten är att deltagaren ska känna sig bekväm med att 
komma till Kraften. Teamet möter deltagarna över en kopp kaffe och pratar kring de ämnen 
som deltagarna vill ta upp. Även deltagare från AME deltar i träffpunkten eftersom det är ett 
bra sätt att skapa relationer inför samarbetet. 

 

Efter en inledande start i träffpunkten är det inte ovanligt att deltagaren blir intresserad av att 
också delta i skogsgruppen. Skogsgruppen utgår från konceptet Grön rehabilitering och är 
också ett enkelt första steg i Kraften. För de deltagare som vill delta i grupp och utveckla vad 
bästa resultatet i Kraften kan vara erbjuds att vara med i en introduktionsgrupp. 
Introduktionsgruppen syftar till att ge en introduktion i det lösningsfokuserade tänkandet och 
göra en första plan för deltagandet i Kraften.  



Deltagaren ges också möjlighet att träna eller simma vid Vasahallen. Utöver Kraftens 
kärnaktiviteter finns möjlighet att göra individanpassade steg. Kraften samarbetar med 
Arbetsmarknadsenheten (AME) i fråga om studiestöd, jobbsökande, föreläsningar, 

gruppaktiviteter mm. Kraften använder även handkraften som ett sätt för deltagaren att träna 
socialt samtidigt som hen sysslar med hantverk.  

 

Analys  

Kraften har inte förändrat gruppverksamheten utan fortsatt att utveckla det koncept som finns. 
Träffpunkten är numer öppen både för Kraftens deltagare och för AME:s deltagare. Under vår 
och höst har Kraften kört introduktionsgrupper som planerat. Under våren har Kraften i 
samarbete med AME startat en introduktionsgrupp med deltagare från Kraften och deltagare 
från AME. Gruppen följde Kraftens koncept och det finns planer på att utveckla detta, 
framförallt i spartider där fördjupad samverkan blir viktigt.  

 

Coronapandemin har delvis präglat gruppverksamheten under våren. En del deltagare har inte 
haft samma närvaro eftersom de befunnit sig i riskgrupp och Kraften har fått anpassat sin 
verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fikat har reducerats och 
distansering har vidtagits som åtgärd. Skogsgruppen har också anpassats och istället för att 
åka ut med buss har Kraften erbjudit aktiviteter på gångavstånd och iordningställt cyklar som 
kunnat användas i skogsgruppen. Mini Maxi har bidragit med cyklarna som reparerats av 
deltagare i Kraften som en aktivitet.  

 

Under våren har även KAA (kommunala aktivitetsansvaret) bjudits in att delta med sina 
deltagare i grupperna. KAA finns numer i samma korridorer som Kraften och samarbetet 
utvecklas successivt. KAA och Kraften har till del olika arbetssätt vilket varit ett komplement 
i arbetet med några av deltagarna.   

 

Reflektion  

Kraften fortsätter att behålla och utveckla träffpunkt, skogsgrupp och introduktionsgrupper. 
Samarbetet med AME och KAA har ökat vilket bidragit till att utveckla personalens 
gemensamma arbetssätt. Kraften jobbar med sin ”kärnverksamhet” lösningsfokus och 
introduktionsgruppen tillsammans med AME har medverkat till att utveckla ett gemensamt 
tänk kring lösningsfokus. Introduktionsgruppen har också visat vikten av samarbetet med 
deltagaren. Den mixade gruppen sattes ihop av deltagare från Kraften som introducerat vid 
träffpunkten med deltagare från AME som inte haft samma introduktion. Handledarna såg en 
skillnad i hur deltagarna tog emot det lösningsfokuserade tänket och deltagande i grupp. 
Träffpunkten har en viktig funktion för att komma in i gruppverksamheterna. 

 

Idag sker samarbeten kring enskilda individer och det finns potential för mer strukturerat 
samarbete. Det finns påbörjade diskussioner kring detta där SOC deltar aktivt. I och med 



minskade medel till Kraftens verksamhet har diskussionerna fördjupats eftersom Hedemora 
kommun är arbetsgivare för flertalet i Kraftens team. 

 

3. Deltagare resultat 

Beskrivning 

Tabell: Deltagarresultat i Kraften 190701-200630 

 

 

Under perioden har 22 personer avslutat Kraften varav hälften, 50%, gått vidare i resultat. 
Antal till annat inrymmer personer som gått vidare i medicinska utredningar eller återgått till 
remittenten. Två personer har avbrutit kontakten med Kraften och inte kunnat nås. En person 
valde att avsluta Kraften utan offentlig försörjning. Antalet inskrivna personer har ökat och 
antalet drop outs har ökat till fem personer från noll i föregående rapport. 

 

Genomsnittliga tiden i försörjning innan Kraften 

 

Totalt:  47,5 

Kvinnor:  58,8 

Män: 38 

 

Genomströmningstid i Kraften 

Period Period 

1707-1806 

Period 

1807-1906 

Period 

1901-1912 

Period 

1907-2006 

Månader 20 mån 24 mån 28,5 23,22 

 

 

Antal 
inskrivna  

20190701   

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 

20200630 

35 30 22 5 4 2 5 3 1 7 38 



 

Analys 

Hälften har gått vidare i resultat vilket är lägre än föregående period. Fler långa ärenden har 
avslutats vilka gått vidare i medicinska utredningar eller till sjukersättning. Kraften har skrivit 
in fler personer och fler inskrivningar har resulterat i drop outs. Det är tänkbart att de 
remitterade personerna inte varit mogna för att delta i Kraftens verksamhet och ett ökat 
inflöde har medverkat till att teamet identifierat drop outs tidigare för att ge utrymme för 
andra deltagare. 

Intagningsstoppet på AME har inneburit att fler personer remitterats till Kraften. Den 
genomsnittliga tiden i offentlig försörjning ligger ungefär som tidigare. Genomsnittet för män 
skulle vara högre om tiden för en ”hemmasittare” skulle räknat med. Nu är tiden för den 
aktuella personen i offentlig försörjning noll vilket sänker snittet. 

 

Genomströmningstiden har minskat. Fler personer som har varit inskrivna en längre tid i 
Kraften har avslutats under perioden och genomströmningstiden torde fortsättningsvis kunna  
minska ytterligare.  

 

Reflektion 

Intresset för Kraften har ökat, framförallt under senare delen av perioden när AME gjorde ett 
intagningsstopp. Det har lett till en aktivare diskussion i teamet vilka personer som är mogna 
för Kraften och vilka som resulterar i drop-outs. Fler längre ärende har också avslutats och det 
finns nu ett tillfälle för Kraften att förfina sitt arbetssätt för att korta tiden i Kraften och 
därmed minska genomströmningstiden. Samarbetet med AME och KAA kan medverka till 
bättre flöden och ett tydligare arbetssätt vilket torde öka genomströmningen. Teamet har 
under senare delen av perioden blivit komplett i och med att psykiatrin finns representerat. 
Det har redan inneburit ett snabbare informationsutbyte och mer pricksäkra insatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Personalen- insatsens förutsättningar 

 
Beskrivning 

Personalsammansättning 190701-200630 

• Madeleine Sjödin representerade Arbetsförmedlingen tom september och ersattes med Karin 
Häggmark. Karin har arbetat med rehabilitering under flera år. Hon har jobbat 75% i teamet 
vilket minskat till 50% from 15 juni. 

• Mirjam Hed var socialförvaltningens representant i teamet. I och med omorganisationen i 
kommunen flyttades tjänsten till Arbetsmarknadsenheten. Mirjam började jobba 50% efter 
föräldraledighet och har jobbat 80% from september. 

• Fredrik Bloom började som coach i Kraften juli 2018. Fredriks tjänst ligger under 
Arbetsmarknadsenheten. Fredrik jobbar 100%. 

• Per Westlund arbetar som verksamhetsledare. Han har under 2019 jobbat 50% och 72% 
under 2020 pga föräldraledighet. 

• Jeanette Larsson är Försäkringskassans representant i teamet och jobbar en dag i veckan vid 
Kraften.  

Pia Redhe är psykiatrins representant i Kraften sedan juni 2020. Hon är ett välkommet 
tillskott i teamarbetet och är arbetsterapeut till professionen. 

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

 

Analys 

Teamet har inte genomgått några större personalförändringar under perioden. Under hösten 
fick Arbetsförmedlingen ny representation i teamet med klara direktiv gällande inriktning. 
Tanken är att Arbetsförmedlingen ska jobba mer med arbetsmarknadsfrågor såsom 
arbetsträning, praktik, CV, stöd etc. Detta har tidigare hanterats i teamet av alla medarbetare. 

Under hösten väcktes även frågan om Försäkringskassans representation i Kraften. 
Försäkringskassan avsåg att dra in representationen i teamen, så även kraften. Till teamets 
stora glädje har detta inte skett. Försäkringskassan har en viktig roll i teamet samverkan och 
önskemålet är snarare att utveckla det mer för deltagarnas bäst.  

 

Reflektion 

Samarbetet med AME kommer med all säkerhet att öka. Kraftens team har under året ägnat 
mer tid åt samverkansfrågor med AME i förhållande till tidigare år. I och med minskade 
anslag är det ett sätt att bygga fortsatt verksamhet i Kraftens anda och samtidigt göra det 
tillgängligt för fler deltagare. Samarbeten har inletts kring träffpunkten, introduktionsgrupp 



och skogsgrupp. Tanken är att deltagare ska kunna komma från både Kraften och AME. Det 
ställer i sin tur krav på ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med deltagaren. 

 

Arbetsförmedlingens tjänstgöringsgrad minskades från 75% till 50% from 15 juni. Detta 
gjordes utifrån rådande budgetläge samt direktiv om ett mer renodlat 
arbetsmarknadsperspektiv. Annika Björkman som jobbade i Kraften sedan starten deltog i alla 
arbetsuppgifter. Det är nu uttalat att Arbetsförmedlingen enbart ska jobba med 
arbetsmarknadsfrågor. Arbetsträning brukar vara ett senare inslag i deltagarens planering. 
Teamet har vana att hantera arbetsträning och det kan vara en orsak till att behovet av 
Arbetsförmedlartiden inte varit så stort. Sedan Coronans intåg har Arbetsförmedlingen gett 
direktiv om att inte delta i möten och jobba hemifrån. Således har Arbetsförmedlingens 
representation av detta skäl minskat i Kraften under våren.  

 

5. Personal-arbetssätt och metoder 
 

Beskrivning 

Teamet informerar alla deltagare att Kraften arbetar som ett team. För deltagaren innebär det 
tätare kontakt med en av teamet representanter men att teamet samverkar kring alla inskrivna 
ärenden. Syftet med att ha viss kännedom om alla deltagare är att kunna ge det bästa och att 
skapa trygghet för deltagaren.  

 

Som en del i ett närmare samarbete med AME sker en morgonavstämning tillsammans med 
AME:s medarbetare. För Kraftens egen del inleds veckan med Träffpunkt där hela teamet 
omväxlande deltar för att lära känna alla deltagare. Måndag eftermiddag är lämnat öppet för 
att ta emot studiebesök från remittenter. De måndagseftermiddagar som inte är fullbokade 
med studiebesök ägnas åt att diskutera aktuella teamfrågor. Onsdag förmiddag är det team-tid 
för genomgång av ärenden och planering av eventuella grupper/aktiviteter. Då finns även 
Försäkringskassan på plats. Sedan juni 2020 deltar även Region Dalarna i teamet representerat 
av Pia Redhe psykiatrin Avesta. Syftet med att myndigheterna finns representerade en dag på 
plats är att underlätta samverkan för deltagarna i Kraften. Kraften har även ett gott samarbete 
med vårdcentralen i Hedemora. Teamet har möjlighet att få handledning i alla frågor som rör 
arbetet i Kraften. 

 

Det är deltagarna som styr vad Kraften gör. Kärnmetodiken är lösningsfokus såväl enskilt 
som i grupper och i teamets eget arbete. Arbetssättet kräver ständig reflektion om teamet gör 
rätt saker. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete när teamet analyserar om arbetet ger 
avsedda effekter för deltagarna. 

 

Analys 

Fördelen med att arbeta som ett team är flera. Dels får individen tillgång till fler möjligheter 
genom teamets erfarenheter och kontakter, dels utvecklas teamet i samarbetet med varandra 



runt individer som alla är unika. Det behövs tid för att få att kunna kalla personalgruppen ett 
team. Metodik och arbetssätt kan utformas men den verkliga vinsten uppstår när personalen 
lärt sig varandras styrkor. Kraften fungerar som ett team och det finns ett pågående samarbete 
med AME där steg tas i samma riktning. 

 

Reflektion 

Vikten av samverkan kan inte nog understrykas. God samverkan ligger huvudsakligen i 
kontakter och kännedom varandras kompetenser. Det är politikens uppgift att ge stabil grund 
och tydliga uppdrag till verksamheterna för att medarbetarna ska kunna jobba långsiktigt. Oro 
kring förutsättningar gynnar inte samverkan när energi läggs på att hantera saker som inte 
kommer deltagarna till gagn. Kraften har ett tydligt uppdrag vilket är en trygghet i 
diskussionerna med omgivande verksamheter i förändring. Den ekonomiska situationen har 
gjort Kraften mer delaktig i utvecklandet av insatser på AME.  

 

Utvecklingsområden  

- Utveckla samverkan och ”språket” med AME  
- Utveckla gruppverksamheterna och öka delaktigheten 
- Utveckla team, flöden och arbetssätt 
- Minska genomströmningstiden, avsluta ärenden i rätt tid. 

 
 
 

6. Personal- Resultat och effekter 

Beskrivning 

Kraftens jobbar som ett team runt alla ärenden. I och med att teamets personal ”byts av” i de 
olika aktiviteterna är det naturligt för deltagaren att vända sig till alla i teamet. En uppenbar 
fördel är att sårbarheten minskar och därmed ökar tryggheten för deltagaren när det alltid 
finns någon handledare att vända sig till. Arbetssättet ställer krav på att kunna lyssna såväl på 
deltagaren som på varandra i teamet. Det är alltid en utmaning att hitta ett gemensamt 
förhållningssätt och språk i teamarbetet framförallt när teamet sammansättning förändras. 
Kraften vill använda varandras kompetenser på bästa sätt utan att riskera att teamet består av 
”frifräsare”.  

 

Analys 

Sedan hösten 2019 har teamet bestått av samma konstellation. Det har gagnat verksamheten 
när teamet kunnat jobba långsiktigare och blivit mer samspelta. Under våren 2020 har steg 
tagits med nya grupper i samverkan med AME. Detta har varit möjligt när det funnits en 
trygghet i personalgruppen. Att teamet finns med i de olika aktiviteterna gagnar samarbete 
med deltagare. Deltagaren märker vem i teamet som kan deltagarens fråga bäst och vänder sig 
till denne. Sålunda är både team och deltagare själv delaktig i processen. 

 



 

Reflektion 

I planering tillsammans med AME är det tydligt att Kraften jobbar som ett team. Kraftens 
medarbetare är trygga med sitt arbetsområde och vad som är möjligt att möta upp inom 
uppdraget som Kraften har. Det ger en stabilitet och Kraftens team kan bidra med kunskap 
hur samverkan kan förbättras. 

 

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, varav vissa är ersättare: 

Anna-Klara Levin, VC Hedemora 
Mats Wallertz, Arbetsförmedlingen 
Sara Pommer, Hedemora kommun 
Lena Abrahamsson, Hedemora kommun  
Kajsa-Lena Fagerström politiker Hedemora kommun 
Michael Morelius, LSS Hedemora kommun 
Per Westlund, verksamhetsledare/föredragande 
Jonas Wells förbundschef  Södra Dalarnas Samordningsförbund, adjungerande 
 

Analys 

Mot slutet av 2019 klev Region Dalarna in i styrgruppen genom Anna-Klara Levin. Att det 
funnits en efterfrågan märktes redan vid första styrgruppsmötet eftersom det tillkom flera 
ideér om fortsatt samverkan. Kraften har sedan tidigare ett gott samarbete med rehab-
koordinatorn vid Hedemora VC och genom Anna-Klaras deltagande kommer detta med all 
säkerhet att utvecklas ännu mer. Försäkringskassan har enligt direktiv avslutas sin 
representation i styrgruppen. Försäkringskassan kommer däremot aktivt delta i LSG varför det 
forumet får en större vikt. Kraften har schemalagt sina styrgruppsmöten utifall det kommer 
finnas frågor att lyfta vidare till LSG.  

 

Reflektion 

Styrgruppen är Kraftens möjlighet att lyfta frågor som rör samverkan som berör teamet men 
också samverkan i stort. Utifrån Kraftens synvinkel är det bra att politiken finns representerat 
genom Kajsa Lena Fagerström eftersom det finns en direkt koppling till beslutsfattarna, 
framförallt i tider av besparingar. Samverkansinsatsen är till nytta för medborgarna och 
utvecklingen av verksamheten i kommunen. Kraften delaktighet och påverkan till förbättrad 
samverkan blir därmed mer direkt. 



 

8. Organisation-genomförande och process 
Beskrivning 

Styrgruppen har träffats tre gånger höst och vår. På styrgruppsmötet diskuteras aktuella frågor 
rörande Kraften. Det är också ett tillfälle att ta upp andra samverkansfrågor som berör 
myndigheterna. Ofta delas även information om kommande möten, aktiviteter och 
utbildningar. Frågor som inte kan hanteras direkt på styrgruppen kan vidarebefordras till rätt 
person för senare återkoppling till styrgruppen och Kraften. I och med att styrgruppen består 
av närmsta cheferna för myndigheterna tas även frågor rörande hantering av ärenden upp. 

 

Analys 

Den mesta aktuella frågan för styrgruppen har varit Kraftens ekonomi och kommande 
finansiering. Diskussionen är fortfarande högst levande inför kommande år. Samverkan inom 
Region Dalarna mellan vårdcentralen och öppenvårdspsykiatrin har varit ett ämne när 
deltagare remitterats mellan enheterna utan att få rätt stöd.  

Anna-Klara (VC) och Michael (AME) har börjat slipa på en ide om Caféverksamhet vid 
Vårdcentralens entré som kunde vara en aktivitet för deltagare i Hedemora kommuns 
verksamheter. 

 

Reflektion 

Kraften tar i styrgruppen upp brister som dyker upp i arbete med deltagarna. Frågorna kan i 
många fall redas ut i styrgruppen och i annat fall skickas vidare till sätt person. På så sätt har 
Kraften en bredare funktion att uppmärksamma god samverkan i sin helhet. 

 

9. Organisation – Resultat och effekter 

Beskrivning 

Kraften äskade 2,2 miljoner för 2020 men tilldelades 1,88 miljoner. Kraften har utifrån 
rådande budgetläge sparat in på handledning och planering för teamet. Fler aktiviteter har 
hållits gemensamt med AME och deltagarkostnaderna har därmed kunnat hållas nere. 
Fortfarande förekommer föräldraledighet i teamet vilket medverkar till att hålla kostnaderna 
nere. Arbetsförmedlingens tjänstgöringsgrad har under senare delen av året dragits ned vilket 
innebär att medlen torde räcka till för 2020.  

 

 

 

 

 



 

Tabell: Äskad budget 2020, utfall halvår 2020 

 Årsbudget, 
äskat* 

2020 

Halvårsutfall 
tom 200630 

Prognos  

200701-
201231 

Personal 1950000 891385 793212 

Handledning/utbildning 32000 22931 4212 

Deltagarkostnader inkl 
skogsgrp 

218000       64454       75000 

Totalt  2200000       978770 872424 

*Kraften tilldelades 1880000 av Samordningsförbundet vilket verksamheten  
har förhållit sig till. 
 

Analys 

Såvida kostnaderna vore desamma under andra halvåret skulle Kraften visa ett underskott 
utifrån beviljade medel. För att hantera detta har en diskussion förts gällande 
Arbetsförmedlingens tjänstgöringsgrad i teamet. From första september planeras 
tjänstgöringsgraden att minska ytterligare ett steg till 20% vilket innebär att beviljade medel 
bör räcka till, se även bifogad beräkning i bilaga. 

 

Reflektion 

Kraften har lämnat ett överskott under flera år främst pga sparade personalkostnader. Under 
2020 ser det annorlunda ut. Personalen i Kraften har återkommit efter föräldraledighet vilket 
innebär ökade kostnader. Större delen av teamet är anställda via AME vilken fått 
besparingskrav under 2020. Manöverutrymmet att hantera ett underskott i Kraften har därmed 
minskat. Hade arbetsgivaransvaret varit fördelat mellan de olika myndigheterna som i 
Kraftens begynnelse hade diskussionen om finansieringen av anställda inte helt åvilat AME. 
Med hjälp av AF har budgeten kunnat balanserad för 2020 genom en minskning av AF:s 
arbetstid i teamet. Det kan i sammanhanget påpekas att två av Kraftens medarbetare varit 
föräldraledig senaste åren, dock har inte arbetsuppgifterna minskat utan snare ökat. 

 
 
 


