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Bakgrund:
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har av regeringen fått i uppdrag att genom
samordningsförbunden utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning i syfte att underlätta
inträde eller återgång till arbetsmarknaden. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i
sitt samarbete, inom ramen för samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan
med andra relevanta aktörer, stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av
arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller
förbättra sin arbetsförmåga.
Projekt ”Intensifierad samverkan” startade under september 2013. Då arbetade en
arbetsförmedlare enbart med personer med aktivitetsersättning. Sedan september 2015 har
man 2,0 arbetsförmedlare, 3 personer, i projektet och målgruppen är vidgad. Projektet
finansieras av Finsam Lekeberg och Örebro. Behovet av en intensifierad samverkan och ett
omfattande stöd för personer med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna, är stort.
Avsikten med att förlänga projektet är att vidareutveckla samverkan och ge stöd till fler
individer. Under hela 2015 deltog 29 personer, projektkostnaden per individ var i snitt 31 656
kronor och 90 % av deltagarna kom ut på arbetsprövning. I september 2016 var 27 personer
aktuella i projektet. Deltagarna är både från Lekeberg och Örebro.
Arbetsförmedlarna organiserar arbetet sig emellan för att uppnå en effektiv verksamhet med
hög kvalitet utifrån målgruppernas behov. Arbetsförmedlingen har i sitt ordinarie uppdrag inte
resurser att arbeta med dem som står väldigt långt från arbetsmarknaden och har behov av ett
omfattande stöd.
Arbetsbeskrivning/Projektbeskrivning
•
•
•
•

Målgrupper är personer med funktionsnedsättning och personer som är sjukskrivna
sedan 6 månader eller längre; om det uppstår konkurrens om platser ska gruppen unga
med aktivitetsersättning prioriteras.
Målet är att minst 30 personer ska komma ut på arbetsprövning under ett år.
Arbetsförmedlare ska tillsammans med handläggare från respektive myndighet ta fram
personer som motsvarar målgruppen och som de bedömer har förutsättningar att
komma ut på arbetsmarknaden.
Nästa steg är att leta efter en arbetsprövningsplats utifrån personens förutsättningar
och delaktighet. För att tillsammans med den enskilde vara överens om förutsättningar
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kan en individuell kartläggning vara gynnsam. En metod för kartläggning ska därför
arbetas fram.
Arbetsförmedlare ska följa personerna på prövningsplatsen för att gemensamt komma
överens om vilket stöd personen har behov av för att komma vidare till ett arbete.
Arbetsförmedlarna har sin placering på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen står
för lokal, dator och telefon. Under 2017 planeras att starta en gemensam
förstegsverksamhet i Örebro och till den har vi tänkt koppla Intensifierad samverkan.
Arbetsförmedlare ska till stöd kunna använda de personella resurser som finns hos
respektive myndighet.
Arbetsförmedlare erbjuds att arbeta i samverkan med handläggare, team och
gruppkonsultationer för att kunna finna de individer som man tillsammans bedömer ha
goda förutsättningar att kunna komma vidare efter en arbetsprövning till exempel via
Gemensam kartläggning (GK). Det behövs en fortsatt samverkan för att nå ett
gemensamt synsätt på hur en arbetsförmåga, under vissa förutsättningar, kan vara
specifik.

Arbetet följs upp av projektets styrgrupp och projektet lämnar skriftlig rapport till
samordningsförbundets styrelse varje halv- och helår. Samordningsförbundet ansvarar för
insatsens registrering i SUS, som är ett nationellt system för uppföljning av rehabilitering i
samverkan.
Tidsperiod: 2017-01-01–2017-12-31
Kostnad: 56 250 kr/månad och arbetsförmedlare, inkl. sociala kostnader samt
resekostnader 50 000 kr
Ansökan gäller summa: 1 400 000 kr
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