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Sammanfattning 
 
Deltagare 
Under perioden 20170101-20171231 har 23 personer skrivits in i teamets verksamhet. Totalt 
består gruppen av 38 personer 31/12; av dessa är 20 män och 18 kvinnor. Medelåldern är 
samma som tidigare; 36 år, där den yngste deltagaren är 20 år och den äldsta 59 år. En högre 
andel än tidigare, 45%, av deltagarna är födda på 90-talet. Detta tyder på att teamet når den 
prioriterade målgruppen – unga med funktionshinder. 
24 personer har avslutats under perioden, 46% av dessa gick till arbete, studier eller annan 
arbetslivsinriktad rehabilitering; inga tidiga dropouts har förekommit under perioden. 
Genomströmningstiden för de avslutade deltagarna var 14,0 månader, snittid i 
bidragsberoende före insatsen var 4,4 år. Teamet har fortfarande få deltagare med 
utomnordisk bakgrund.  
Vid årets slut var kön till inskrivning ca 15 personer. Alla som väntar på inskrivning erbjuds 
att delta i en lösningsfokuserad ”uppstartsgrupp” för att komma igång med sin process och få 
förståelse för det lösningsfokuserade perspektivet. 
 
Personal 
Teamet består vid årets slut av 4 personer som deltar i arbetet; 2 personer som jobbar 100% 
och 2 personer med 20% vardera, totalt 2,4 tjänster eftersom AFs representant inte jobbat i 
teamet sedan mitten av oktober och FKs representant varit frånvarande under större delen av 
2017. Personalsituationen har varit ansträngd – frånvaro pga sjukdom samt annan frånvaro har 
påverkat teamets arbete, men resultatet är ändå bra. En rekryteringsprocess har inletts för att 
utöka teamet. Dels finns behov av ytterligare en coach, rekrytering kommer att ske under 
våren. Det finns även behov av språkstödjare för att kunna jobba på ett bra sätt med 
människor med utomnordisk bakgrund. En person kommer att anställas under januari, men 
har redan påbörjat en grundutbildning inom lösningsfokus för att direkt kunna starta upp 
arbetet med denna grupp. 
 
Organisation 
Teamet har blivit alltmer etablerat som en naturlig del i samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering och en ökad samverkan även inom ordinarie verksamheter kan märkas. Det 
finns ett stort intresse hos inblandade parter att hitta smidiga gemensamma lösningar. Arbetet 
är i ständig förändring, med nya förutsättningar, aktörer, behovsgrupper, osv. Planer finns på 
att utöka verksamheten utifrån ett stor behov av samordnad rehabilitering. Teamets lokal är 
bra men trång redan innan verksamheten har utökats. Det kommer att finnas behov av kreativa 
lösningar för att få plats och få verksamheten att fungera.  
 
 
_______________________________________________________ 
 
 



1. Deltagare – insatsens förutsättningar 
Beskrivning 
Under 2017 har 23 personer skrivits in i verksamheten, och vid årets slut är antalet aktiva 38 
personer. Av dessa är 20 män och 18 kvinnor. Medelåldern är samma som tidigare; 36 år, där 
den yngste deltagaren är 20 år och den äldsta 59 år.  
 Pga personalsituationen under hösten beslöt teamet att inte ta in några nya deltagare under 
slutet av året för att kunna hantera arbetet på ett bra sätt, trots en kö på ca 15 personer som 
väntar på inskrivning i verksamheten.  
Åldersmässigt är gruppen mer blandad än tidigare. Av de aktuella vid årets slut är 17 personer 
födda på 90-talet. Verksamheten har därmed en hög andel unga, som är en prioriterad grupp. 
Få personer med utomnordisk bakgrund har remitterats och skrivits in i teamet trots 
indikationer på att det finns ett stort behov av samordnad rehabilitering i denna grupp. Endast 
en person med utomnordisk bakgrund är aktiv i verksamheten 171231, tre personer med 
utomnordisk bakgrund har avslutats under året. 

Av 23 inskrivna under året har 11 personer sin försörjning från FK, 6 personer från 
socialtjänsten, 4 personer från AF. Två av deltagarna har ingen offentlig försörjning (försörjs 
av anhöriga).  

Reflektion 
Nästan hälften (45%) av deltagarna är födda på 90-talet – en ökning från förra årsskiftet med 
ca 4 procentenheter. Andelen unga har ökat stadigt sedan verksamheten startade 2015.  
Flera deltagare utan offentlig försörjning som upplever sig ha hamnat ”mellan stolarna” – de 
upplever behov av samordnad rehabilitering, men här är ekonomi det primära intresset – en 
fungerande ekonomi är oerhört viktigt för mående/hälsa. Ingen ekonomi = ännu större känsla 
av utanförskap och brist på möjligheter att förändra sin situation.  
4 av de deltagare som skrevs in under 2015 är fortfarande kvar i verksamheten. De närmar sig 
målet, men det tar tid. Snittåldern på dessa är 48 år. En tolkning som ligger nära till hands är 
att det ofta tar längre tid för de som är äldre att komma i arbete, speciellt om man varit borta 
länge från arbetslivet.  
 
 

2. Deltagare – genomförande och process 

Beskrivning 
Inskrivning av nya deltagare sker 1 gång/månad i mån av plats. 
Kön till verksamheten har blivit lång, och teamet har fortsatt med att erbjuda plats i 
uppstartsgrupper löpande under sommaren och hösten för de som väntar på att skrivas in i 
verksamheten. De som deltagit i en grupp har under denna period fått förtur att skrivas in  
efter avslutad gruppinsats. Det har inneburit längre väntetider för de som av olika anledningar 
inte har kunnat/velat delta i grupperna.  
Teamet har för tillfället 2 alternativ för ”fast plats” i verksamheten: deltagande i 
uppstartsgrupp i väntan på inskrivning; eller prövotid, som infördes hösten 2016 och som 
innebär att de 2 första månaderna är på prov för att känna efter om insatsen är den rätta. 
Kriteriet för fortsatt inskrivning är att man har förmåga att delta i någon form av verksamhet 
minst 1 gång/vecka under prövoperioden. Detta för att inte lägga sin tid på fel sak och inte få 
en känsla av misslyckande utan istället kunna välja en annan väg om man känner att teamets 



verksamhet inte passar. Alla som stått i kö har erbjudits att delta i en uppstartsgrupp – de som 
deltagit i grupp har fått förtur till inskrivning om de genomfört gruppen eftersom de då har 
visat att de har förmåga och motivation till att komma minst 1 gång/vecka, kriteriet som satts 
upp i den tidigare prövotiden. Pga långa köer och få lediga platser har de som valt att inte 
delta i grupp fått vänta längre på inskrivning.  

Teamet arbetar fortfarande coachande, både med enskilda samtal och genom olika 
gruppaktiviteter.  
Utifrån planeringshalvdagen med deltagarna i augusti har ett antal olika aktiviteter 
genomförts; tex utflykter (brandområdet i Ängelsberg, fiske, bär- och svampplockning), 
föreläsningar/ information (HSP, självskadebeteende, personligt ombud), information om 
kompletterande insatser tex Grön förberedelse (genom att en tidigare deltagare i aktiviteten 
berättade för teamets deltagare om vad denna insats betytt för hen), deltagarledda grupper 
(datagrupp, bakning), gemensamma aktiviteter med Framtidsjobb Avesta (fredagsinspiratör, 
studiebesök, yoga/mindfulnessgrupp). Som avslutning för terminen bjöds deltagarna på 
jullunch i teamets lokal, något som var mycket uppskattat.  

För att säkerställa att teamet är till nytta och jobbar på rätt sätt används även ORS/SRS som 
uppföljningsinstrument 

Reflektion 
En skillnad mot tidigare är att de deltagare som väljer att delta i grupper kommer snabbare 
framåt. De uttrycker också  att det är värdefullt att se att de inte är ensamma, det finns fler 
som är i samma situation. En vanlig kommentar är ”den här gruppen är speciell, alla är så 
trevliga och hjälpsamma/stöttande. Man får tips, råd, idéer och inspiration”. Intressant att 
notera är att alla grupper verkar vara speciellt bra…J. Att delta i uppstartsgrupperna gör att 
deltagarna snabbare kommer igång med sin egen process, de tenderar att se sitt eget ansvar 
och sina egna intressen och förmågor som de avgörande faktorerna i sin väg framåt. För de 
som väljer att inte delta i grupp tar det ofta längre tid, och det finns en förväntan att 
personalen i teamet ska servera lösningar. Att delta i lösningsfokusgrupp ger en förståelse för 
metoden som används i verksamheten, och detta underlättar för deltagarna att se möjligheter 
och ta vara på tidigare erfarenheter och framgångsfaktorer. 

Utvecklingsområden/planering framåt 
- Teamet fortsätter med planeringsdagar för deltagarna för ökad delaktighet och känslan 

av att man äger sin egen process   
- Lösningsfokusgrupper för att starta igång den egna processen 
- Lösningsfokusgrupper för arabisktalande med språkstöd 
- Lösningsfokuserade fortsättningsgrupper för att jobba vidare med sin egen väg, i 

grupp 
- Köp av externa tjänster; eventuellt tillsammans med olika samverkansparter (tex 

Kraften) för att kunna erbjuda variation utifrån individuella behov 
- Ökad samverkan med övriga insatser inom AME 

 
 

3. Deltagare – resultat och effekter  

 



Beskrivning 
Under perioden 170101 - 171231 har 23 personer skrivits in i verksamheten varav 13 kvinnor 
och 10 män.  

 
Tabell: Deltagarresultat 170101 -172131 

Antal 
inskrivna  
20170101    

Antal ny-
inskrivna 
under 
perioden 

Antal 
avslut 
totalt 

Varav 
dropouts 
(tidiga 
avhopp) 

Antal i 
arbete 

Antal i 
studier 

Antal till 
annan 
arbetslivs- 
inriktad 
rehab 

Antal  
till  
sjuk- 
ersättning 

Antal till 
annat 

Antal 
inskrivna 
20171231 

40 23 24 0 5,5 3,5 2 0 13 38 
 
24 deltagare har avslutats, inga tidiga dropouts. 6 personer fick arbete(en på halvtid 
kombinerat med studier), 4 personer påbörjade studier (en på halvtid i kombination med 
arbete), samt 2 personer gick till annan arbetslivsinriktad rehabilitering. 13 personer 
avslutades av andra anledningar. Det innebär att resultatet blir att 46% av de avslutade 
deltagarna under perioden ”gick i mål”. Bland dessa var snittiden i bidragsberoende innan 
insatsen 4,4 år under perioden.  
 

13 personer avslutades till ”annat”: 

1 person har flyttat från kommunen 
6 personer är i behov av medicinsk rehab och kan inte delta pga detta (av dessa har en person 
under perioden fått AE) 
1 person upplever inte behov av insatsen 
5 personer har behov av annan insats (av dessa söker 3 personer AE/SE) 

 

Tabell: Genomströmningstid (2015-2017)  
 

 
 
 

 
Reflektion 
De senaste åren har genomströmningstiden stabiliserat sig och ligger nu på drygt ett år (13-14 
månader). Det är naturligt att genomströmningstiden ökar något, eftersom de deltagare som 
varit med från starten nu i vissa fall äntligen har ”kommit i mål”. Teamet ser att tiden som 
behövs för att komma i arbete/studier varierar stort, vissa klarar att nå målet på några få 
månader, för andra kan det ta mer än två år.  

Sammanställningen av enkätsvaren utifrån ”Indikatorer för finansiell samordning” visar att 
majoriteten av de deltagare som svarat på enkäten upplever att de har nytta av teamet och 
känner sig delaktiga i sin egen process. Andelen som känner sig mer redo för arbete/studier är 
relativt låg – här finns ett stort utvecklingsområde. Till viss del kan det kanske förklaras av att 
en relativt stor andel (11 av 13 som avslutats under året) har upplevt sig för sjuka för att 
arbeta och önskar söka sjukersättning/aktivitetsersättning. En del av förklaringen kan också 

period 1501-1512 1507-1606 1601-1612 1607-1706 1701-1712 
månader 3,5 mån 9,4 mån 13,2 mån 13 mån 14 mån 



vara att arbetet mer riktat mot arbete/studier inte fungerade som planerat pga förändringar i 
personalgruppen. 

 

4. Personalen – insatsens förutsättningar 
 
Beskrivning 
Personalsituationen har under hösten förändrats kraftigt, dels pga att utlovad förstärkning från 
AME (arbetsmarknadshandläggare 50%) drogs tillbaka, men framför allt pga att AFs 
representant endast arbetade 50% från juli månad, och inte närvarade alls under perioden 
171013-171231. Diskussioner fördes med ansvarig chef på AF om att ersättare skulle sättas 
in, men det genomfördes inte under 2017. Detta innebar att  istället för en personalstyrka på 
3,5 personer bestod teamet av endast 2 coacher från oktober. Även när det gäller övriga 
(deltids-) representanter i teamet har förändringar skett i och med att även FKs representant 
har varit frånvarande större delen av 2017. Under december gavs dock socialtjänstens 
representant möjlighet att förlägga hela sin arbetstid (25%) i teamet för att stötta 
verksamheten. 
 
Diskussioner har förts om att anställa språkstödjare för att nå medborgare med annat språk än 
svenska. Eftersom behovet av samordnade insatser bedöms var stort diskuterades även 
möjligheterna till att anställa en extra coach till teamet under våren. Rekrytering av en 
språkstödjare (arabisktalande) påbörjades under hösten – processen startades i förtid genom 
att den påtänkte kandidaten kunde påbörja en LF-grundutbildning redan under december 
2017. Anställningen påbörjas dock först den 15/1 2018 i formen av extratjänst.  
Teamet har under hösten löpande kunnat ta del av utbildning/fortbildning inom 
lösningsfokusområdet. Man har även haft tillgång till kontinuerlig handledning. 
 
Reflektion  
Teamets främsta redskap är dess personal – stabilitet är och förutsägbarhet är viktigt för att 
kunna göra ett bar arbete och få deltagarna att känna tillit och trygghet. Höstens 
personalsituation har visat att det är svårt att vara flexibel och lyhörd för deltagarnas behov 
när förutsättningarna förändras i större omfattning. 
Fortfarande finns behov av att använda den administrativa personalfunktionen på ett bättre 
sätt. Teamet jobbar på detta tillsammans med den nye tf AME-chefen. 
 

5. Personal – arbetssätt och metoder  
 
Beskrivning 
Under teamets planeringsdagar i Tällberg i september beslutades att förändra upplägget på 
arbetet utifrån behov att utöka/effektivisera verksamheten, eftersom teamet blivit förstärkta 
med en 50% tjänst från AME (Pratima). Teamet beslutade att 2 coacher (Janne och Sonja) 
skulle fokusera på uppstartsgrupper samt enskilt arbete/coachande samtal med de deltagare 
som stod längst från arbetsmarknaden. Marie-Louise och Pratima skulle jobba mer arbets- och 
studieinriktat med gruppen som stod närmare arbetsmarknaden. Eftersom AME drog tillbaka 
Pratimas 50% och Marie-Louise varit frånvarande sedan mitten på oktober har inte 
planeringen fungerat.  



Fokus för den kvarvarande personalen har istället under hösten legat på att få befintlig 
verksamhet att ”rulla” utifrån tidigare upplägg.  
En faktor som gjort stor skillnad i att få de nya deltagarna att snabbare komma igång och hitta 
sin väg har varit uppstartsgrupperna. De som deltagit i grupperna har kommit igång betydligt 
snabbare än de som valt att inte delta. Det har inte varit praktiskt möjligt att genomföra 
studiebesök och aktiviteter i någon större omfattning. Teamet har dock genomfört vissa 
aktiviteter, bla i samverkan med Framtidsjobb Avesta, något som fungerat mycket bra och 
varit uppskattat och till stor nytta för deltagarna. Även grupper där enskilda deltagare varit 
ansvariga har fungerat bra och varit uppskattade (tex datakurs, bakgrupp).  
Teamet har fortsatt regelbundna träffar med LSS/boendestöd för bättre samverkan. Under 
hösten genomfördes också ett gemensamt planeringsmöte med Kraften för att öka 
samarbete/samverkan mellan teamen, där möjligheterna till gemensamma projekt/aktiviteter 
diskuterades förutom att man utbytte tips och idéer. Samverkan inom AME har fortsatt, 
framför allt med projekt Framtidsjobb Avesta.  
 
Reflektion 
Erfarenheter från höstens verksamhet visar att medarbetarna i teamet är mycket 
anpassningsbara. Det finns dock en risk när arbetet går bra, deltagare och remittenter är nöjda 
och det finns förväntningar på att verksamheten ska utökas - att man inte tänker igenom hur 
förändringen ska genomföras och att det tar tid och resurser. ”Om man tycker det går för sakta 
– sänk farten…”  
 

6. Personal – Resultat och effekter  
 
Beskrivning 
Den planerade personalförstärkningen till teamet drogs tillbaka samtidigt som befintlig 
personal i teamet minskade. Detta innebar att utvecklingen mot en uppdelning av 
arbetsuppgifter där en del av teamet fokuserade på de som står längst från arbetsmarknaden 
och en del av teamet jobbade med de som närmat sig arbetsmarknaden – inte gick att 
genomföra. Trots detta har resultaten varit bra, men belastningen på kvarvarande personal har 
varit hård. Bristen på representation från AF har inneburit att det tagit längre tid för vissa 
deltagare att komma ut i arbetsträning/praktik. Även uppföljningsarbetet har varit svårt att 
hinna med - teamet har löst detta genom att till stor del göra uppföljningar per telefon. En 
effekt av beslutet att anställa språkstödjare under januari 2018 märktes redan under december 
2017 – förfrågningar om studiebesök när språkstödjaren är på plats gjordes redan i före 
årsskiftet. Utifrån detta har även planer på en LF-grupp för arabisktalande med start i början 
av 2018 vuxit fram.  
Personalen har deltagit i fortbildning och workshops inom LF, samt kontinuerlig handledning 
under hösten. Detta har varit till stor hjälp för att stärka och bibehålla kunskap, vidareutveckla 
och stabilisera personalens kompetens. 
 
Reflektion 
Det är viktigt med gemensamma utbildningar, utvecklingsdagar, handledning osv för att 
kunna ha gemensamt fokus och dra åt samma håll. Även som inspiration och andningshål, 
speciellt i en pressad situation. Handledningen har varit till stor hjälp för att prioritera för att 
kunna få arbetet att fungera och personalen att orka. 



Personalen har arbetat mer med grupper och deltagarledda aktiviteter. Det frigör tid och leder 
till positiva effekter både  för deltagare och personal. Höstens personalsituation har fått teamet 
att inse att det finns begränsningar för vad man hinner med, men också skapat effektivare 
resursanvändning - Samverkan med andra aktörer ger större utbud, inspiration, kunskap etc. 

Sammanställningen av enkätsvaren utifrån ”Indikatorer för finansiell samordning” visar att 
synsättet inte var samstämmigt i hela personalgruppen. Resultaten var bra, men det finns 
utvecklingsområden. 

 

7. Organisation – förutsättningar 

Beskrivning 
Styrgruppens medlemmar har delvis bytts ut och gruppen består vid årets slut av följande 
personer:  
– Henrik Johansson AF 
– Marie Eklund, Avesta kommun 
– Pia Håkansson, Landstinget Dalarna (vuxen psyk) 
– Pernilla Boberg Frank , FK 
– Niclas Grahn, AME-chef Avesta kommun  
– Sonja Tiger, Verksamhetssamordnare (föredragande) 
– Adjungerat förbundschef från Södra Dalarnas Samordningsförbund Jonas Wells. 
  
Styrgruppen har, förutom planeringsdag med teamet 170830, under hösten träffats två gånger.  
 
Under planeringsdagen den 30/8 var deltagande från ordinarie representanter i styrgruppen 
lågt. Istället deltog nya samarbetsparter – primärvården och integrationsenheten - och hade 
många idéer och synpunkter att jobba vidare med. Även rektorn för kommunens 
språkintroduktion deltog, förutom teamet samt Jonas. 
Diskussioner fördes om utökning av verksamheten, framför allt utifrån behov i gruppen 
nyanlända, men även allmänt bland personer som står långt från arbetsmarknaden.  
Lokalerna på Kungsgatan har ett bra läge centralt i Avesta och att inte dela lokal med andra 
verksamheter uppskattas av deltagarna, men en oro finns att det kommer att bli trångt när 
verksamheten utökas och personalstyrka och deltagarantal växer.  

Reflektion 
Teamet upplever att samverkan ökar bland många olika parter och i olika konstellationer, det 
blir alltmer en naturlig del av arbetet i ordinarie verksamheter. Det finns ett stort intresse för 
verksamheten från aktörer som arbetar med integration/nyanlända.  

8. Organisation – genomförande och process  

Beskrivning 
Utvecklingsdagen under våren (maj 2017) har lett till nya kontaktvägar och ökad remittering 
från nya aktörer; tex integrationsenheten samt primärvården. Utifrån mötet skapades en 



kontaktlista för snabbare hantering myndigheter/aktörer emellan inom ordinarie verksamheter. 
Etablerade kontaktvägar har skapats och gjort det lättare att nå varandra.  
Under hösten har samverkan med olika aktörer ökat; LSS, projekt framtidsjobb Avesta, 
Kraften, integrationsenheten.  
Ett stort behov av samordnad rehabilitering har lett till diskussioner i styrgruppen om att 
utöka teamet för att kunna tillgodose det ökande behovet av teamets insatser. Utifrån detta 
fördes under hösten diskussioner om att parterna kan utöka sina personella insatser i teamet. 
En möjlighet som fördes fram i samråd med AFs styrgruppsrepresentant var ett tillskott i form 
av deltidsinsats från tex etableringshandläggare, något som dock inte realiserades, istället 
försvann befintlig resurs helt från mitten av oktober. AME bidrog med 50% extra personal 
från juni 2017, som dock drogs tillbaka i oktober. Socialtjänsten har under december utökat 
tiden för sin representant till 25% istället för de överenskomna 20%.   
Dels framkom behov att anställa ytterligare en coach i teamet, dels diskuteras möjligheterna 
att anställa språkstödjare för att vara bättre rustade att arbeta med gruppen nyanlända. 
Processen med att hitta en lämplig person som språkstödjare inleddes under 
oktober/november, och i december påbörjade den tilltänkte språkstödjaren en grundutbildning 
i LF. Detta ledde direkt till ett antal studiebesök för arabisktalande.  
 
Reflektion 
Teamet har blivit etablerat/känt inom olika verksamheter och ses mer och mer som en naturlig 
del i samverkansarbetet i kommunen och även utanför kommunens gränser. Det finns stora 
behov av samverkan i hela samhället och detta blir allt tydligare inom våra olika verksamheter 
där brist på resurser, både personellt och ekonomiskt blir allt tydligare och många medborgare 
upplever det som hopplöst och omöjligt att få den hjälp och det stöd de behöver. Här finns 
stora vinster om man kan hitta fungerande samverkansmetoder, det bör vara en vinst inte bara 
för våra olika verksamheter utan för hela samhället och framför allt för den enskilde 
individen. 
Ur det perspektivet är det önskvärt att de olika parterna kan öka sin personalinsats i teamet, 
något som diskuterades på styrgruppsmötena under året. Istället har det under hösten blivit 
tvärtom – mindre personalresurs från de olika parterna. Förhoppningsvis har det berott på 
olyckliga omständigheter - behoven är stora och tanken att verksamheten ska växa borde göra 
att det kan genomföras under 2018? 
 
 

9. Organisation – Resultat och effekter 
 
Beskrivning 
 
Nedan en tabell som visar ekonomin för samverkansteamet för helåret 2017. 
 

           

 
  Beslut totalt Ackumulerat  

 
Återstår 

  Egen personal 1 353 000      1 281 072 kr    71 928 

  Externa tjänster i teamet 452 000         456 982 kr   -4 982 

  Lokaler 115 000         156 470 kr    -41 470 

  Övriga kostnader 195 000         213 690 kr   -18 690 

  S:a bokförda kostnader 2 115 000      2 108 214 kr  6 786 



 
Ekonomin är i balans. 
Trots den ansträngda personalsituationen under hösten når teamet ett bra resultat med 46% av 
deltagarna i mål.  
 
 
Reflektion 
Förklaringarna till detta är flera – gemensam grund/samsyn, förfinade metoder, större 
erfarenhet och kunskap, vana av att jobba lösningsfokuserat, etablerade kontakter, solidaritet i 
den kvarvarande personalgruppen. 
Andelen tidiga dropouts har minskat, det tyder på att teamet blivit bättre på att nå rätt 
målgrupp. Detta genom bra kontakt- och informationsvägar till remittenter samt tydligare 
information till presumtiva deltagare vid studiebesöken och framför allt uppstartsgrupperna, 
som praktiskt demonstrerar teamets syfte och arbetssätt.  
 


