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1. Bakgrund 
 
1.1 GT Vuxna 
Projekt Steget vidare föregicks av ett mindre samverkansprojekt benämnt Gemensamma 
Taget Vuxna. GT Vuxna bedrevs under perioden 080301–100630 med Arbetsförmedlingen 
som projektägare. Såväl Steget vidare som GT Vuxna har vuxit fram ur rejäla behov som 
respektive myndigheter känt till men som man var och en inte kunnat hitta lösningar på. 
Inblandade parter var överens om att det fanns ett stort behov av samverkande insatser för de 
individer som man vet i omgångar aktualiseras för stöd hos de olika myndigheterna.  

 
Det övergripande målet med GT Vuxna var att deltagarna skulle uppnå egen försörjning via 
arbete eller studier och därmed en förbättrad livssituation. I projektet deltog 94 personer, där 
44 % lämnade verksamheten till arbete och 19 % till studier. GT Vuxna hade också uppdraget 
att förbättra samverkan mellan de deltagande myndigheterna. Projektet avslutades sommaren 
2010 med god måluppfyllelse och kan sägas utgöra ett så kallat förprojekt till Steget vidare.  

 
1.2 Steget vidare 2011–2013 
Steget vidare började verksamheten i mars 2011. Verksamheten är lokaliserat på Hagaplan 1 
och Socialtjänsten är projektägare. I projektet finns personal från Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, psykiatrin, socialtjänsten och Viva kompetenscentrum. Totalt arbetar 10 
personer i Steget vidare. Genom en dynamisk projektorganisation med kompetenser som till 
stora delar möter det behov som finns hos målgruppen skapar vi bästa möjliga förutsättningar 
att ge individen rätt stöd vid rätt tillfälle. Var och en bidrar med sin kompetens hela tiden i 
dialog med samverkansparter, deltagarna och styrgruppen. I styrgruppen sitter förutom 
representanter från de deltagande myndigheterna också en deltagarrepresentant samt en 
representant från näringslivet. 

 
Arbetet i Steget vidare har präglats av att utveckla metoder och flöden som ska möjliggöra en 
individanpassad arbetsrehabilitering. Verksamheten har bestått av såväl gruppverksamhet som 
individuella träffar. Att arbeta över myndighetsgränserna har gjort det möjligt att optimera 
och effektivisera rehabiliteringen där behoven från deltagaren utgjort utgångspunkten. 
Uppdraget har varit att stötta deltagarna till egen försörjning med det arbete som projektet gör 
ska också kunna utgöra ett underlag tillsammans med ett läkarutlåtande inför eventuell 
ansökan om sjukersättning på hel- eller deltid. Under projekttiden har verksamheten vunnit 
legitimitet och den arbetslivsinriktade insats som Steget vidare ansvarat för har visat sig vara 
värdefull i detta hänseende. 

 
Under projekttiden har tid ägnats åt att bygga en gemensam värdegrund för den personal som 
arbetar i Steget vidare. Extra nödvändigt då personalen tillhör olika organisationer. En del i 
värdegrundsarbetet har varit de insatser som ägt rum utifrån de diskrimineringsgrunderna som 
Steget vidare arbetar med. Då behovet av motiverande samtal är stort har samtlig personal 
genomgått utbildning i MI (Motivational Interviewing) vilket således har utgjort metodbasen i 
projektet. Med denna grund och utifrån projektbeskrivningen samt hänsyn till medarbetarnas 
kompetenser har verksamheten vilat på tre ben:  

- Arbete och studier 
- Hälsa 
- Vardagsliv 

I kombination med att diskutera och tillhandahålla redskap för ökat självförtroende och 
självkänsla har detta medfört att det inom verksamheten bildats två team. Ett team som arbetat 
med ackvirering och matchning samt övrigt stöd kring att söka arbete eller studier. Det andra 
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teamet har fokuserat på hälsofrågor och vardagsliv för att vidmakthålla de förändringar som 
uppstår i och med deltagandet i Steget vidare.  
  
Under projekttiden har verksamheten utvecklat goda relationer till det omgivande 
professionella nätverket. Frekventa samordningsträffar har ägt rum med läkare vid 
hälsocentraler och kontaktpersoner eller behandlare hos andra aktörer. Som avslutning kan 
också nämnas att projektet har haft ett transnationellt utbyte med Skottland där personalen 
varit och besökt verksamheter i Glasgow som arbetar med liknande verksamhet. En erfarenhet 
som tas med från detta besök är den röda tråd som finns i arbetsrehabilitering utifrån att man 
tydliggjort skillnaden i medicinsk- social och arbetsrehabilitering 
 
1.2.1 Resultat 
I skrivande stund har 180 personer påbörjat deltagande. Av dessa är 54,4% kvinnor och 
45,6% män med en snittålder på 38,9 år. 17,2% har utomnordisk bakgrund. Av dessa har 
nästan samtliga aktualiserats via handläggare där personen har sin försörjning. Två personer 
har kommit till Steget vidare via sin behandlare och inte varit aktuell för offentlig försörjning. 
Utöver det som framgår nedan har sex personer fått stadigvarande sjukersättning på heltid och 
fem personer på deltid. Arbete pågår med ytterligare sju personer där ansökan gäller 
stadigvarande sjukersättning på heltid.  
 
 Steget vidare tot. Totalt: 180  st. =  100,0% 
 t.o.m. Grupp M 2/9 -13 Kvinnor: 98  st. =    54,4% 
  Män: 82  st. =    45,6% 
  Utländsk h. 31  st. =    17,2% 
  Snittålder: 38,9  år   

 
 

Nedan följer en redovisning av resultatet per 131020 
 

  Ute i   Annan Anst.   
 Studier pröv/trän Praktik UVA sub.anst utan stöd Totalt UTE % 

 Totalt 4 20 19 2 13 2 60  st. 47 % 
 Kvinnor 0 15 11 0 6 2 34  st. 47 % 
 Män 4 5 8 2 7 0 26  st. 46 % 
 Utländsk h. 0 2 1 1 3 0 7  st. 33 % 

 
 

1.2.2 Framgångsfaktorer 
Det finns flera faktorer som kan förklara Steget vidares goda resultat och legitimitet. Det har 
getts möjlighet att arbeta parallellt med medicinsk- social och arbetslivsinriktad rehabilitering 
för en målgrupp som många gånger har en komplex och sammansatt problematik. Detta har 
möjliggjorts tack vare att verksamheten har varit samlokaliserad och en relevant samman-
sättning av kompetenser i arbetsgruppen där höga ambitioner kombinerats med lågt 
revirtänkande.  

 
Andra faktorer som påverkat är att behoven från deltagarna vad gäller planering och tid i 
projektet har varit individuellt. De dryga 170 deltagarna har var och en unik planering där 
respektive samverkande myndighet tagit ansvar för en kvalitativ rehabilitering utan att ”bolla” 
individen mellan sig. Det finns ingen tidsgräns att deltagaren avslutas efter visst antal 
månader utan även där har behoven fått styra. En annan framgångsfaktor är att det finns en 
förståelse för att livsstilsförändringar tar tid och att stödet fortgår även en period när arbete 
uppnåtts.  
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Verksamheten har präglats av hög tillgänglighet både utifrån deltagarnas perspektiv men 
också dialogen med de samverkande parterna. Vi har med utgångspunkt i diskriminerings-
grunderna arbetat för ett vidsynt, jämlikt och professionellt bemötande. Ett utvecklingsprojekt 
av det här slaget ställer också stora krav på ett utrymme att prova olika metoder och 
arbetssätt. Här har det funnits en lyhörd styrgrupp som skapat detta utrymme. Det ställer 
naturligtvis också krav på personalen som behöver klara av en emellanåt ostrukturerad 
arbetsmiljö. Tack vare en engagerad och samverkansvillig personal har det varit möjligt att 
driva verksamheten framåt.  

 
Avslutningsvis kan nämnas att samverkande aktörer hade stora förväntningar och förhopp-
ningar på projektet inför start. En bidragande orsak till den goda legitimiteten som projektet 
har bland samverkanspartners, kan vara att respektive personal har behållit den organisa-
toriska tillhörigheten i sin hemmaorganisation. Det har då funnits naturliga vägar att fort-
löpande både inhämta information från moderorganisationen men också enkelt kunna åter-
koppla kunskap från projektet.  
 
1.2.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Umeå, genom bland annat Steget vidare, har fortsatt 
en intressant utveckling i arbetet med personer som är i behov av sammansatt rehabilitering. 
Det finns dock fortfarande mycket kvar som kan utvecklas. Vid nationella träffar kan vi ändå 
konstatera att samverkan i Umeå ligger långt fram tack vare det goda samverkansklimatet 
som råder här.  

 
Interna metoder och arbetssätt har testats, utvecklats och ibland också förkastats. Att bygga ny 
verksamhet tar tid och kräver mod att våga testa nya grepp. En tydlig utveckling under 
projektet har varit att förutom det interna arbetet att det håller på att byggas upp kontaktvägar 
med ansvariga läkare på hälsocentraler. Ambitionen att Steget vidares arbete ska vara ett 
komplement till läkarnas bedömningar utvecklas kontinuerligt. 

 
Resultatet visar att varannan deltagare är i skrivande stund ute i aktivitet. Alltifrån reguljära 
arbeten utan lönestöd till arbetsträning några timmar i veckan. Med utgångspunkt i mål-
gruppen (se nedan en närmare beskrivning av målgruppen) är detta resultat en bra bit på väg. 
Erfarenheten visar att det ofta slutskedet av denna typ av verksamhet börjar effekterna synas. 
Förutom detta kan vi konstatera att 56 % kvinnor och 44 % män har påbörjat projektet. Detta 
ligger i linje med den projektbeskrivning som gjorts. Vi kan också notera att 18 % av del-
tagarna har en utomnordisk bakgrund. Det som också är värt att notera är de personer som fått 
beviljad sjukersättning på heltid. Många gånger ligger det ett omfattande arbete bakom att ta 
fram och sammanställa nödvändiga underlag.  

  
Projektet har arbetat med en känd målgrupp där det behövs tid för att bygga upp en organi-
sation som möter ofta komplexa och sammansatta behov. Projektet har poängterat till 
deltagare att fokus är arbetslivsinriktad rehabilitering, eller att klargöra förutsättningarna 
därför, utifrån ett holistiskt synsätt vilande på hälsa, vardagsliv och arbete eller studier. Att 
lyfta fram arbetslinjen blir för en del obekvämt utifrån att man länge varit ifrån 
arbetsmarknaden. Det har ställt krav på individuella planeringar för var och en utifrån behov. 
Det har också ställt krav på en flexibilitet hos personalen där frustrationstålighet har varit ett 
nyckelord. Det är också intressant att notera det arbete som pågår kring att stödja individerna 
när väl arbete uppnåtts. Detta arbete kring vidmakthållande minimerar riskerna för att 
personen återkommer i de offentliga ersättningssystem de nyss lämnat. 
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1.3 Förslagets framväxt 
Den 1 juli 2008 infördes nya regler i sjukförsäkringen som bland annat innebar att rätten till 
sjukpenning tidsbegränsades samt att tidsbegränsad sjukersättning avskaffades Detta innebar 
att ett stort antal individer redan hade eller var på väg att utförsäkras från sjukförsäkringen. 
Många i den här gruppen hade varit borta länge från arbetsmarknaden och hade en 
sammansatt problematik av fysisk, psykisk, medicinsk, arbetsmarknadsmässig och social 
karaktär. De var därför i behov av ett sammansatt stöd för att uppnå en arbetsförmåga, få och 
behålla ett arbete. Dessutom såg vi att många individer med en sammansatt problematik 
hamnar i en rundgång mellan de olika aktörerna. 
 
Regelförändringarna i sjukförsäkringen kom också att innebära att en del individer som 
tidigare fått ersättning från Försäkringskassan fick söka försörjningsstöd. Farhågan var att det 
skulle minska möjligheterna att erbjuda dem en arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 
I Umeå har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården, 
Samordningsförbundet och socialtjänsten sedan 2006 samverkat i ett stor antal projekt. 
Erfarenheterna från dessa har lärt oss hur sammansatt problematiken är för de individer som 
står längst från arbetsmarknaden, men även hur myndigheterna ska samverka för att hjälpa 
dem. Utifrån lärdomarna från tidigare projekt har nya startats.  
 
När projektet ”Steget vidare” tog form gjordes en förstudie. Förstudien samt tidigare 
erfarenheter t ex framgångsfaktorer som samverkan, samlokalisering, coachning, att personal 
tillhör ”moderorganisationen” etc. från andra projekt som GT vuxna, ungdomstorget, SE etc. 
låg till grund för uppbyggnaden av ”Steget vidare”. Efter ca 1 års förarbeten och förberedelser 
startades ”Steget vidare” formellt den 1/3 med finansiering genom Samordningsförbundet, 
ESF och deltagande myndigheter (Socialtjänsten, VIVA resurs, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården). 
 
Förslaget till VP 2014–2016 bygger på de erfarenheter vi erhållit under projekttiden, resultat, 
utvärdering, swot-analys samt diskussion och träffar i styrgruppen och med 
Samordningsförbundets styrelse. Förslaget bygger till stor del på att ha några beprövade och 
fungerande plattformar att utgå från t ex ungdomstorget, steget vidare, och därefter koppla på 
utvecklingsprojekt.  
 
1.4 Utvärdering (se bilaga 1.) 
Inte klart i dagsläget (24/10 2013) 
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1.5 Swot-analys 
Nedan följer en kort sammanställning över de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som 
verksamheten identifierat.  
 
 

Styrkor 
1) Samlokalisering 

2) Lokalens utformning och lokalisering 

3) Höga ambitioner 

4) Sammansättning av kompetens 

5) Öppenhet: Omtag och nya grepp 

6) Lågt revirtänk och gemensamt ansvar 

7) Ser varje individ 

8) Bemötande 

9) Följer deltagarens agenda 

10) Holistiskt synsätt med individ 

11) Samarbetsvilliga, ökad kunskap ger ökad 
förståelse 

12) Frustrationstålighet 

13) Omgivningens förväntningar 

14) Organisationstillhörigheten har kvarstått 
hos resp. myndighet 

15) Ömsesidig förståelse för varandra 

16) Legitimitet hos resp. myndighet 

17) Bättre insatser tillsammans än var för sig 

Svagheter 
1) Tappar tempo efter screening 

2) Nätverksträffar kan utvecklas 

3) Avsaknad av social rehabilitering 

4) Ingen ansvarar för 
rehabiliteringshindret ”Ekonomi”. 

5) Avsaknad av vissa kompetenser 
6) Obalans mellan medicinsk-, social och 

arbetsrehabilitering. 
7) Behöver utveckla uppföljning av 

kvalitativa mål (mående etc). 
8) Balansen mellan kort och 

långsiktighet 

9) Omvärldsanalys 
10) Gemensam förberedelse inför träff 

 

Hot 
1) Större fokus på kortsiktighet utifrån 

projektformen 

2) Roller och funktioner har utvecklats under 
projektets gång men det är viktigt att hålla 
frågan levande och tydliggöra vem som ska 
göra vad och vilka kompetenser saknas. 

3) Hög ambitionsnivå 

4) Begränsa samtalstid 

5) Politiska beslut 

Möjligheter 
1) Stor erfarenhetsbank 
2) Den interna samverkan har utvecklats 

löpande och nu också mer frekvent 
med den externa samverkan. 

3) Minst två personer i resp. 
organisation där en har tydligare 
myndighetsutövning 

4) Screening inför guide vidare 

5) Reflektionstid 

6) Utveckla arbetsgivarkontakter 



9 (av 4) 
 

2. Målgruppen 
 
Att stödja den målgrupp som projektet arbetar med innebär ofta ett behov av att ge support på 
flera olika områden. Många gånger handlar det om att kartlägga såväl kända som till en början 
okända rehabiliteringshinder. Därefter tydliggöra helheten och sortera, prioritera och 
motivera. De motiverande samtalen är ofta svåra och tidskrävande och utgör en central faktor 
för att deltagaren ska kunna påbörja sin resa. Ofta räcker det ändå inte med att lyckas väcka 
motivationen då förmågan kan vara bristfällig. Det är många gånger komplexa situationer 
som individen hamnat i och upplever en uppgivenhet när det gäller att ens försöka ta sig ur. 
Komplexiteten består alltifrån praktiska vardagsproblem, ekonomi, smärta, bristande självtillit 
och psykiskt mående.  
 
Vad gäller det psykiska måendet visar en kartläggning som Steget vidares psykiatripersonal 
genomfört att närmare 70 % av alla deltagare har en pågående kontakt med specialist-
psykiatrin och att denna kontakt pågått under en längre tid. Närmare 20 % har en diagnos-
tiserad neuropsykiatrisk problematik och ett flertal personer som väntar på utredningen med 
denna frågeställning. Utöver detta så har det kunnat konstateras att ett flertal har enstaka 
besök vid psykiatrins akutverksamhet och många som har psykiatrisk problematik men som 
har sin vårdkontakt på hälsocentral.  
 
Även om projektet möter många personer med psykiskt ohälsa så är det en väldigt heterogen 
grupp vad gäller behoven och vad som motiverar till förändring. För varje individ görs därför 
en genomgång av den historik som kan finnas i arbetsrehabilitering för att undvika fallgropar 
och upprepningar. Ett annat rehabiliteringshinder som Steget vidare har försökt sortera i 
handlar om privatekonomi och skulder. Här finns viss hjälp att få bland annat från 
kommunens budget- och skuldrådgivning men många känner inte till detta eller är rädda för 
att ta kontakt. Steget vidare har här främst bistått med att sammanställa och visat på vilket 
stöd finns att få.  
 
Övergripande målgrupp är kvinnor och män i åldrarna 25–64 år, med en sammansatt 
problematik som är i behov av en sammansatt rehabilitering. 
De finns bland följande målgrupper:  

- Utförsäkrade: Majoriteten av de individer som riskerar att bli utförsäkrade från 
sjukförsäkringen har en sammansatt problematik. 

- Sjukskrivna som saknar en sjukpenninggrundande inkomst (s.k. 0-klassade) med 
försörjningsstöd. Flertalet av dem har en sammansatt problematik.  

- Arbetssökande med en sammansatt problematik. Många har en odiagnostiserad 
psykisk ohälsa, kort utbildning, olika former av missbruk så som drogmissbruk och 
dataspelmissbruk samt en ”psykosocial ryggsäck”.  

- Arbetssökande som tidigare har varit sjukskrivna Det finns arbetslösa som fått sin 
sjukpenning indragen eller som har fått avslag på ansökan om förlängning av 
sjukersättning, eftersom deras arbetsförmåga inte är nedsatt av medicinska skäl. Deras 
arbetsförmåga kan dock vara nedsatt på grund av en sammansatt problematik.  

 
 
3. Förslag ”Steget vidare 2.0” 
 
3.1 Vision 
Steget vidare ska ge varje deltagare utifrån behov och förmåga den unika möjligheten att få ett 
individanpassat och samordnat stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten ska bidra 
till att klargöra skillnaderna mellan, och behoven av, medicinsk- social och arbetslivsinriktad 
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rehabilitering, samt utgöra en samarbetspartner till övriga instanser inom dessa områden. De 
samverkande myndigheterna ska uppleva en tydlig nytta och vinst av samverkan där 
legitimitet hos erhålls genom goda resultat, strukturerade samverkansformer och 
evidensbaserade arbetsmetoder. Steget vidare ska bli en synligare samarbetspartner såväl 
internt i de egna organisationerna som externa bland övriga aktörer och arbetsgivare. I en 
framtid är ambitionen att kunna erbjuda stöd via Steget vidare i ett tidigare skede i 
rehabiliteringsprocessen, där tydliga uppdrag ska kunna formuleras utifrån Steget vidares 
kompetens och funktion.  

 
3.2 Syfte 
Verksamheten syftar till att möta behoven hos män och kvinnor med sammansatt problematik 
för att lyckas med sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Denna rehabilitering syftar till att 
deltagarna ska nå egen försörjning förhindra rundgång mellan myndigheterna och vara 
bestående över tid. 

 
3.3 Mål 
 
3.3.1 Individmål 

• Volymmål 100–110 platser på årsbasis 
• Omsättningsmål 30 individer som lämnar steget vidare per år 
• Volymmål totalt för 2014–2016 ca 190–200 platser 
• Fyra intag per år med åtta individer i varje intag. 
• Mål till arbete 25 % 
• Mål till studier 15 % 
• Minst 75 % av de deltagarna som fullföljt insatsen ska ha upplevt att 

livssituationen förbättras.  
• 100 % av deltagarna ska ha ansett sig kunna påverka insatsen.  
• 100 % av deltagarna ska ha upplevt att insatsen har hållit god kvalité 

 
3.3.2 Övergripande mål 
Det övergripande målet med verksamheten är att med ett helhetsperspektiv på individen bryta 
rundgången mellan myndigheter och stödja individerna till hållbara livssituationer över tid. 
Verksamheten ska vidare arbeta för att tydliggöra uppdragen bland annat med stöd av en 
remissgrupp. Ur ett organisationsperspektiv ska Steget vidare identifiera rollen i det totala 
utbudet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Tydliggöra och beskriva Steget vidares metod på 
ett begripligt sätt. I Steget vidares uppdrag ingår att identifiera, hantera och återkoppla 
utvecklingsområden inom de respektive organisationernas verksamheter.  
 
3.3.3 Organisationsspecifika mål 
Umeå kommun: 

• 30 % minskat behov av försörjningsstöd för de personer som aktualiseras från 
kommunen. 

• Identifiera rehabiliteringshinder. 
• Tydligare underlag/uppdrag till Steget vidare. 
• Identifiera klienters behov så att de kommer in i ett tidigare skede till Steget 

vidare. 
 
Arbetsförmedlingen: 

• Bryta rundgången mellan olika ersättningssystem 
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• Ge och få kunskap om andra myndigheters och verksamheters uppdrag för att 
förbättra samarbetet och därigenom få bättre utväxling på satsade resurser  

• Bidra till att öka arbetskraftsförsörjningen genom att identifiera, tillvarata och 
utöka de arbetssökandes arbetsutbud 

 
Försäkringskassan: 

• Bryta rundgången mellan myndigheterna och hitta en hållbar lösning för kunden. 
• Se till så att rehabiliteringsinsatserna blir uttömda. 

 
Organisationsspecifikt mål för VLL/Psykiatri: 

• Ökad tillgänglighet till nära samverkan med myndigheter och samhällsaktörer i ett 
tidigare skede av medicinsk rehabilitering kring personer psykiatrisk problematik. 

• Etablera rutiner och tydliggöra kanaler för att aktivera individer med komplicerad 
psykiatrisk problematik till samordnade insatser som kan klargöra förutsättningar till 
yrkesinriktad rehabilitering. 

• Öka förutsättningar för personer med psykiatrisk problematik att få och vidmakthålla 
arbete/studier – egen försörjning 

• Individer som etablerar sig i arbete och studier ska uppleva förbättrad hälsa och 
livskvalitet 

 
 
3.4 Styrning 
Steget vidare leds av en styrgrupp bestående av representanter från varje 
samverkansorganisation, samt en representant från näringslivet och en som representerar 
målgruppen. Ordförande är en av kommunens representanter. Styrgruppen sammanträder var 
6:e vecka och arbetar efter enligt en fast dagordning.  
 
Styrgruppens sammansättning: 
Enhetschef försörjningsstöd, Umeå kommun (ordförande) 
Enhetschef Viva resurs, Umeå kommun 
Enhetschef, psykiatriska kliniken NUS, Västerbottens läns landsting 
Enhetschef, Försäkringskassan 
Sektionschef, Arbetsförmedlingen 
Utvecklingsledare, Steget vidare 
Förbundschef, Samordningsförbundet 
Representant näringslivet 
Representant för målgruppen 
 
3.5 Grundmodellen  
Steget vidare arbetar efter en grundmodell som kan beskrivas som en processmodell (se 
bilaga 3). Nedan följer en beskrivning över modellens olika steg. 
 
3.5.1 Urval 
Alla deltagare aktualiseras via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan , Umeå kommun och 
Psykiatrin vid Norrlands universitetssjukhus. Varje myndighet har ett förutbestämt antal 
platser. En beredningsgrupp bestående av företrädare för de samverkande myndigheterna samt 
för Steget vidare ansvarar för urvalet av deltagare.  
 
3.5.2 Kartläggning 
En första bedömning av deltagarens behov görs och en preliminär planering tas fram. 
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3.5.3 Förberedande fas 
Deltagaren påbörjar sin arbetslivsinriktade rehabilitering genom att delta i en förberedande fas 
bestående av: utredning, motivationshöjande insatser, jobbsökaraktiviteter, 
livsstilsförändring-ringar, studiebesök, etc. Deltagaren får en samordnare med vilken han eller 
hon tar fram en individuell plan. Den förberedande fasen omfattning och takt avgörs av 
individens behov och förutsättningar.  
 
3.5.4 Socialt nätverk 
Deltagarnas sociala nätverk är en viktig del för att rehabiliteringen ska lyckas. På ett 
strukturerat sätt och utifrån individens vilja och förutsättningar bjuds de närmaste in till dialog 
om rehabiliteringsprocessen.  
 
3.5.5 Arbetsträning  
Om det finns behov kan deltagaren erbjudas arbetsträning i kommunal eller privat regi. 
Arbetsträningen kan pågå en till sex månader med täta uppföljningar.  
 
3.5.6 Ackvirering av arbetsplats 
När deltagaren är redo för praktik ackvireras en praktikplats på en reguljär arbetsplats med 
hjälp av Arbetsmarknadskonsulenten och/eller arbetsförmedlaren. Under praktiktiden stöttas 
deltagaren av sin kontakperson på Steget vidare. Denna kan även stötta arbetsplatsen vid 
behov. När praktiken fungerar inleds diskussioner om eventuell anställning. Kan arbetsplatsen 
inte erbjuda en anställning ackvireras en ny praktikplats. Praktiken ska leda till att deltagaren 
får en anställning eller går vidare till studier. För de deltagare som inte har en arbetsförmåga 
kan sysselsättning eller sjukersättning vara ett alternativ.  
 
3.5.7 Behålla-fas  
När deltagaren har fått en anställning eller påbörjat en utbildning kan denne få stöd av sin 
kontakperson för att behålla anställningen eller fullfölja utbildningen. Efter tre månader 
avslutas deltagaren i Steget vidare. Vid behov kan stödet fortsätta längre tid. 
 
3.5.8 Hälsa, kurativt stöd och behandling 
Med utgångspunkt i deltagarnas behov kan denne även erbjudas bearbetande insatser med 
psykolog, arbetsterapeut, socionom och hälsocoach. Vid behov kopplas externt stödet in från 
andra myndigheter och instanser, t.ex. konsumentvägledare, centrum mot våld, psykiatrin, 
smärtrehabilitering, m.fl. 
 

 
3.6 Utvecklingsområden 
Steget vidare har under projekttiden påbörjat en intressant resa utifrån det uppdrag och den 
projektbeskrivning som funnits. Projektet har beskrivits som ett utvecklingsprojekt och under 
tiden har ett antal metoder och arbetssätt testats för att sedan behållas och utvecklas, eller så 
har de förkastats. För att fortsätta bygga denna myndighetssamverkan för målgruppen behöver 
utvecklingsarbetet fortsätta. Det finns ett antal nedan uppräknade områden som behöver 
prioriteras för att kunna ge ett fortsatt kvalitativt stöd till individerna, tydlighet i 
organisationerna och goda resultat. 

3.6.1 Beredningsgrupp inför gruppstarter 
Inför att en deltagare ska påbörja Steget vidare behövs det en genomlysning av varje individ 
av samverkansparterna. Syftet med detta är tydliggöra uppdraget utifrån bland annat social- 
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medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är också att föreslå alternativ 
verksamhet i de fall Steget vidare inte bedöms vara rätt stöd.  

3.6.2 Kvalitativ anpassning av deltagarantal 
Under projektet har behoven hos målgruppen blivit tydligare. Den sammansatta och komplexa 
problematik som följer med varje individ är långt mer resurskrävande än vad som tidigare 
förutspåtts. För att kunna upprätthålla en kvalitativ verksamhet behöver antalet deltagare 
minska i förhållande till antalet deltagare under projektet.  

3.6.3 Roller och funktioner 
Verksamheten behöver utifrån organisationstillhörighet fortsätta utveckla roller och 
funktioner inom personalgruppen. Till stöd för detta har respektive organisation formulerat 
sina rollbeskrivningar (se bilaga 4). Som komplement till detta kan det vara lämpligt med 
extern handledning.  
 
3.6.4 Dolda rehabiliteringshinder 
Under projekttiden har det framkommit en del mindre utforskade rehabiliteringshinder, 
sekundära, som behöver klargöras närmare i syfte att hitta arbetssätt för att möta dessa. 
Främst avses här privatekonomi och skulder men det kan också vara andra hinder. Det kan 
också handla om att det finns primära och väl dokumenterade hinder men däremot är 
konsekvenserna av de sekundära mindre utforskat med hänsyn tagen till en arbetssituation.  

3.6.5 Utveckla de privata nätverksträffarna 
Verksamheten behöver fortsätta utveckla de privata nätverksträffarna runt deltagare som 
bedöms vara i behov av detta.  

3.6.6 Handlingsplaner 
Verksamheten behöver fortsätta utveckla de individuella handlingsplanerna till att bli mer 
stringenta och uppföljningsbara. Förhoppningsvis kan kommunens egna system VIPERA vara 
ett stöd som kan användas för detta. 

3.6.7 Prioritera bland kartläggningsmaterial och övrigt material 
Under utvecklingsprojektet har olika metoder och material använts. Nästa steg är att efter de 
utvärderingar som gjorts prioritera bland materialet.  

3.6.8 Hur utveckla handledarskap på arbetsplats? 
Det finns ett behov av att mer frekvent kunna följa deltagare som är på en arbetsplats utifrån 
ett vidmakthållandeperspektiv. Om det kan ske genom handledare på arbetsplats eller genom 
att hitta system för återkoppling från arbetsgivaren behöver diskuteras.  

3.6.9 Tapp efter kartläggning 
Efter att en deltagare genomfört kartläggningsveckorna upplever både personal och deltagare 
att vi tappar tempo då utbudet av aktiviteter är begränsat. De individuella handlingsplanerna 
kan utvecklas och tydligare involvera andra verksamheters utbud.  

3.6.10 Systematik i feedback till anvisande verksamheter 
Upprätta en planering för hur feedback till anvisande verksamheter ska se ut. Den feedback 
som lämnas av Steget vidare ska anpassas efter mottagarnas önskemål och verksamhet. 
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3.6.11 Marknadsföringen av Steget vidare 
Med utgångspunkt i Samordningsförbundets kommunikationsplan upprätta en planering för 
hur verksamheten kan nå utanför de samverkande myndigheternas arena.  

3.6.12 Hur följa upp kvalitativa mål 
Vid inträdet till Steget vidare görs en omfattande kartläggning av olika livsområden. 
Verksamheten behöver här utveckla uppföljningen av de områden som kartlagts.  

3.6.13 Koordinator/samordnare till Steget vidare? 
Under projekttiden har det visat sig finnas ett behov av en kompetens som skulle kunna 
koordinera vårdkontakter för många individer som har kontakt med både primärvård och 
specialistvård. Det finns flera exempel där den arbetslivsinriktade rehabiliteringen stannat av i 
väntan på medicinsk rehabilitering. I VP 2014-2016 finns inget ekonomiskt utrymme för en 
sådan tjänst men frågan ligger kvar för framtida diskussion om förutsättningar förändras eller 
att det kan lösas på annat sätt. Förslagsvis kan i så fall koordinatorn/ samordnaren 
organisatoriskt tillhöra primärvården för att på så sätt återknyta primärvården till 
verksamheten, samordna vårdkontakter och om behov finns vara ett stöd i skiljelinjen mellan 
primärvårdspsykiatri respektive specialistpsykiatri.  

3.6.14 Omdisponera bemanningen vad gäller utflödet 
Många av deltagarna har en väl dokumenterad historik kring tidigare utredningar. Det som 
många gånger saknas är att personen har fått en möjlighet att använda sina resurser på en 
arbetsplats. Steget vidare behöver därför ytterligare en arbetsförmedlare för att ackvirera 
dessa platser och som dessutom har tillgång till Arbetsförmedlingens ordersystem och 
möjlighet att ta programbeslut.  

3.6.15 Utveckla samarbetet med Smärtkliniken och Stressrehabiliteringen 
I målgruppen utgör både smärta och stressrelaterade symptom tydliga rehabiliteringshinder 
för ökad anställningsbarhet. Steget vidare behöver utveckla samarbetet med ovan nämnda 
verksamheter för att ge deltagare verktyg att bättra kunna hantera stress eller långvarig 
smärta.  

3.6.16 Utveckla avslutsrutiner 
Steget vidare har haft som utgångspunkt att varje deltagare ska ha stöd av verksamheten så 
länge man är i behov av det. Inga tidsgränser har funnits utan behoven har fått styra. Det finns 
behov av att utveckla metoderna som kan vara stöd för när samhällets insatser har är uttömda. 
Främst handlar det om att utveckla metoder och flöden för arbetsförmågebedömningar eller 
utbudsbedömningar som Steget vidare valt att kalla det. En större hänsyn behöver tas till de 
specifika omständigheterna som råder vid den specifika arbetsplatsen och tydlig 
dokumentation av insatsen krävs.  

3.6.17 Privatekonomi 
Tidigare projekt och även Steget vidare har identifierat ett rehabiliteringshinder som medför 
att väldigt många behöver lägga energi på annat än arbetsrehabilitering. Det handlar om oron 
för sin privatekonomi. Många lever på marginalen och denna oro medför att det ibland är 
svårt att komma vidare i sin rehabilitering då mycket energi och tid läggs på att försöka få det 
att gå runt. Det skulle behövas en funktion som möter denna oro och i dagsläget finns inte 
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detta stöd att få av samhället. Det behöver inte vara en God man utan kan vara en funktion 
som kan kartlägga och ge stöd i att upprätta planeringar (budget) eller ta nödvändiga 
kontakter för att inte ytterligare förvärra situationen. Steget vidares uppdrag skulle kunna 
bestå av att kartlägga hur behoven ser ut och lämna synpunkter vilket stöd som skulle kunna 
vara relevant. 

 

3.6.18 Behov av kompletterande/riktade insatser 
När behov identifieras för särskild målgrupp föreslå och driva utveckling av kompletterade/ 
riktade insatser utifrån god omvärldsbevakning. 

 
4. Kompetensutveckling 
 
4.1 Myndighetsspecifik kompetensutveckling 
Varje deltagande part ansvarar för att sin personal erhåller den utbildning som behövs för att 
genomföra uppdraget.  
 
4.2 Gemensam kompetensutveckling 
Personalen vid Steget vidare ska utifrån behov kunna erbjudas gemensam 
kompetensutveckling. Detta kan ske på två sätt. Det ena är när någon av parterna genomför 
utbildningar som andra parter kan delta i så ska personalen vid Steget vidare kunna erbjudas 
att delta. Det andra är att Samordningsförbundet kommer att ansöka om medel från 
Europeiska socialfonden för att genomföra sektorövergripande kompetensutveckling. 
Personalen på Steget vidare är en viktig målgrupp för den satsningen. All 
kompetetensutveckling ska utgå från analyserade behov.  
 
4.3 Handledning 
Som nämndes tidigare kan det finnas behov av extern processhandledning för 
personalgruppen bland annat med hänsyn tagen till roller och funktioner i samverkan.  
 
 
5. Uppföljning och utvärdering 
 
5.1 Systemet för uppföljning av samverkansinsatser – SUS  
Alla insatser som finansieras helt eller delvis med samverkansmedel ska registreras i SUS.  
I Steget vidare görs en start och slutenkät med alla deltagare som lämnat sitt medgivande. 
Från SUS kan man bland annat ta ut data om målgruppens bakgrund samt resultat i form av 
arbete eller studier. Det finns också möjligheter att lägga in specifika frågor som t.ex. 
styrgruppen är intresserade av att följa upp.  
 
5.2 Social utvärdering 
Under verksamhetensplanens tidsperiod planeras att införa social redovisning av 
verksamheten.  
 
5.3 Lägesrapportering till styrgrupp och huvudmän 
Vid varje styrgruppsmöte lämnar utvecklingsledare en lägesrapport. Styrgrupp och 
utvecklingsledare ansvarar också för att lämna regelbundna rapporter till huvudmännen och 
finansiärerna. Steget vidare rapporterar till Samordningsförbundet 2 gånger/år.  
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5.4 Studentarbeten 
Vid behov kommer studentarbeten att initieras. Detta för att utreda specifika frågeställningar.  
 
 
6. Kommunikation (se bilaga 2) 
 
Steget vidare ska bedriva sin kommunikation i enlighet med den kommunikationsplan som 
tagits fram av Samordningsförbundet. All verksamhet som bedrivs helt eller delvis med 
samverkansmedel ska följa kommunikationsplanen.  
 
7. Resurser och ansvar 
 
Med syfte att skapa en stabil verksamhet som är hållbart över tid går de olika aktörerna in 
med egna insatser. Nedan följer en sammanställning över resursfördelningen mellan de olika 
organisationerna.  
 
Personal 
 Omfattning Arbetsgivaransvar finansiering 
Utvecklingsledare 1.0 årsarbetare Umeå kommun, IFO Samordningsförbundet 
Hälsocoach 1.0 årsarbetare Umeå kommun, IFO Samordningsförbundet 
Arbetsförmedlare 1.0 årsarbetare Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet 
Arbetsförmedlare 1.0 årsarbetare Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen 
Personlig handläggare 1.0 årsarbetare Försäkringskassan Försäkringskassan 
Socionom 1.0 årsarbetare Umeå kommun, IFO Umeå kommun 
Arbetsmarknadskonsulent 1.0 årsarbetare Umeå kommun, Viva Umeå kommun  
Psykolog 0.5 årsarbetare Psykiatriska kliniken Samordningsförbundet 
Arbetsterapeut 0,8 årsarbetare Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken 
    
    
 
Lokaler 
Lokaler Finansiering 
Hagaplan 1, våning 2 Samordningsförbundet 
Städ/kaffeautomat e t c. Samordningsförbundet 
Utrustning lokaler Finansiering 
Utrustning i grupplokal Befintlig utrustning 
Utrustning kontor för personal Befintlig utrustning 
Dator och telefon Varje organisation står för sin tjänstemans kostnader 
 
Övriga kostnader 
Övriga kostnader Finansiering 
Handledning Samordningsförbundet 
Social redovisning/samhällsekonomisk analys Samordningsförbundet 
Kompetensutveckling Samordningsförbundet/respektive organisation 
Bil Samordningsförbundet 
Innovativa insatser, ex utbildningsmaterial Samordningsförbundet 
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8. Budget 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1 Utvärdering 
Inte klart i dagsläget (24/10 2013) 
 
Bilaga 2 Kommunikationsplan 
 

                               Kommunikationsplan 
 

Verksamhetsansvarig/beställare 
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå-Vännäs 

Dokumentdatum 
Kommunikationsplan  

Ansvarig  
Mikael Holmlund 

Version 
[1.0] 

Reviderad 
[2013-05-20] 

 
Syfte 
Syftet med kommunikationsplanen är att ha en struktur över hur kommunikationen om den 
finansiella samordningen ska ske till förtroendevalda, chefer, medarbetare, ideella sektorn, 
medborgarna och andra regioner. 
 
Budskap (Vad ska kommuniceras)  
Kunskap om Samordningsförbundet Umeå, dess syfte och funktion. Kunskap om våra 
gemensamma verksamheter/projekt och resultat med fokus på medborgarnas nytta.  
 
Mål 
Målet med kommunikationsplanen är att alla beskrivna grupper får och har tillgång till 
förbundets information. Målen är indelade enligt nedanstående målgrupper utifrån vad de ska 
veta, känna till samt hur man ska agera.  
 
Förtroendevalda i huvudmännens beslutade församlingar 
Veta  
Alla förtroendevalda ska veta om förbundets arbete med samordning och samverkan där 
Samordningsförbundet är plattformen för arbetet.  
 
Känna till  
Förtroendevalda ska känna till vad samordning och samverkan innebär för den egna 
organisationens arbete.  
 
Agera  
Berörda förtroendevalda ska ansvara för att information sprids till övriga i respektive 
partigrupp. 
 
Chefer hos huvudmännen  
Veta  
Alla chefer ska veta om förbundets arbete med samordning och samverkan där 
Samordningsförbundet är plattformen för arbetet. 
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Känna till  
Chefer, inom berörda parter, ska känna till vad samordning och samverkan innebär för den 
egna organisationens arbete. 
  
Agera  
Chefer, inom berörda parter, ska ansvara för att information sprids till medarbetarna i den 
egna organisationen. Chefer ska initiera åtgärder samt stödja förbundets arbete. 
 
Medarbetare hos huvudmännen 
Veta  
Medarbetare ska veta att Samordningsförbundet finns.  
 
Känna till  
Medarbetare, inom berörd part, ska känna till hur man söker information om 
Samordningsförbundet samt hur man själv kan bidra i samordningsförbundets arbete  
 
Agera  
Medarbetare inom berörda parter, ska ansvara för att information sprids till andra 
medarbetarna i den egna organisationen. Medarbetare inom berörd part, ska initiera åtgärder 
och stödja förbundets arbete. 
 
Ideella sektorn 
Veta  
Aktörer i den ideella sektorn ska veta om förbundets arbete med samordning och samverkan. 
  
Känna till  
Ideella organisationer som berörs av Samordningsförbundets arbete ska känna till vad 
samordning och samverkan innebär för den egna organisationens arbete. 
  
Agera  
Ideella organisationer som berörs av Samordningsförbundets arbete ska ansvara för att 
information sprids till medarbetarna i den egna organisationen. 
 
Kommunens medborgare 
Veta  
Kommunens medborgare ska veta att Samordningsförbundet finns.  
 
Känna till  
Medborgarna, som har behov av information, ska känna till hur man söker upplysning om 
Samordningsförbundet via informationsmaterial och webbplats. 
 
Agera  
Medborgare som berörs av Samordningsförbundets arbete ska ha möjlighet att agera via 
feedback till verksamheter/projekt. 
 
Kanaler och strategi 
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Förbundets webbplats är hjärtat i förbundets kommunikation. Under hösten 2013 
moderniseras hemsidan då en ny plattform tas fram med större möjligheter än den 
nuvarande. Samordningsförbundets hemsida ska fungera som en kunskapsbank gällande 
finansiell samordning i Umeå. Webbplatsen ägs och drivs gemensamt med 
samordningsförbunden i Lycksele och Skellefteå.  

För kontakter med media används pressmeddelanden när det bedöms finnas ett nyhetsvärde. 
Förbundet arbetar också direkt mot journalister som har ett intresse för det område vi verkar 
i. Det ska alltid vara en prioriterad uppgift att möta media. För mediakontakter finns en 
särskild ordning, se nedan.  

Förbundet har ambitionen att publicera nyhetsbrev löpande. 

Att lämna muntlig information i olika sammahang är alltid prioriterat. 

Förbundet ställer sig positivt till att ta emot studiebesök i mån av tid. 

Andra kanaler för att sprida information om förbundets arbete är att arrangera/delta på 
konferenser, seminarium, workshops och frukostmöten. 

Hos de av huvudmännen där det är möjligt ska det finnas länkar till Samordningsförbundets 
hemsida via intranät. 

En gång per år lämnar förbundet en årsrapport till huvudmännen. 

Uppsökande verksamhet gentemot nyckelpersoner. Detta kan t.ex. vara politiker med 
ansvarsområden som förbundet verkar inom.  

 
Här nedan följer de primära kanalerna för att nå våra målgrupper. 
 
 
Förtroendevalda i huvudmännens beslutade församlingar 
Information ska kommuniceras ut till förtroendevalda via: 
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• Partierna, utskott, styrelser samt fullmäktigen  
• www.samordningsforbund.se  
• Nyhetsbrev  
• Informationsmaterial 
• Studiebesök 
• Konferenser, seminarier och frukostmöten 
• Årsrapport 
• Uppsökande verksamhet  

Chefer 
Information ska kommuniceras ut till chefer via:  

• Huvudmännens intranät  
• www.samordningsforbund.se  
• Ledningsmöten  
• Styrgrupper 
• Nyhetsbrev  
• Informationsmaterial 
• Uppsökande verksamhet  

 
Medarbetare  
Information ska kommuniceras ut till medarbetarna via:  

• Chefer  
• Huvudmännens intranät  
• www.samordningsforbund.se  
• Nyhetsbrev  
• Informationsmaterial 
• Gemensamma utbildningsinsatser 
• Studiebesök 
• Personalmöten 
• Nätverk  

 
Ideella organisationer 
Information till medborgarna ska kommuniceras via:  

• Massmedia  
• www.samordningsforbund.se 
• Informationsmaterial 
• Nätverk 

 
Medborgare i kommunerna  
Information till medborgarna ska kommuniceras via:  

• Massmedia  
• www.samordningsforbund.se  
• Informationsmaterial 
• Sin handläggare hos respektive part, om behov finns  
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Ordning för kontakt med media 
Media kontaktas när det bedöms finnas ett behov/nyhetsvärde. Det kan t.ex. handla om att 
presentera verksamheter, resultat, behov hos grupper, statistik m.m. Media nås via 
pressutskick eller direkt via journalister som vi själva tar kontakt med eller som tar kontakt 
med oss. Media erhåller underlagsmaterial i form av pressmeddelanden, rapporter, 
presentationsmaterial och muntlig information. Mediakontakter ska förankras med 
förbundschef.  
 
Uppföljning 
Kommunikationsplanen följs upp årligen vid Styrelsen/beredningsgruppens årliga 
planeringsdag.  
 
Kommunikationsbudget 
Styrelsen fastställer årligen en budget där kommunikation har en egen post. 
 
Ansvar 
Att säkerställa att målen i kommunikationsplanen nås är ett gemensamt ansvar mellan 
styrelse, förbundschef, beredningsgrupp, styrgrupper och Projekt-/utvecklingsledare.  
 
Nationellt arbete 
Samordningsförbundet Umeå ska verka för att synas i nationella sammanhang. Detta ska 
främst ske genom Nätverket för samordningsförbund – NNS och genom de aktiviteter som 
anordnas via Nationella rådet. Samordningsförbundet Umeå ska alltid vara positiva till att ta 
emot studiebesök. Syftet med det nationella arbetet är att sätta den finansiella samordningen i 
Umeå på kartan och bidra i den nationella utvecklingen av finansiell samordning.  
 
Tids- och aktivitetsplan 
 

Tidpunkt Målgrupper Budskap Kanal Ansvarig 
      

 
Erfarenheter  
Fylls i efter avslutade kommunikationsinsatser. 
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Bilaga 3 Grundmodellen 

 
 
 
Bilaga 4 Roller och funktioner 
 
Utvecklingsledare  
I de allra flesta verksamheter/projekt som Samordningsförbundet är involverad i finns en 
projekt- alternativt utvecklingsledare. Dessa har följande uppgifter: 

- att ansvara för det operativa arbetet på uppdrag av styrgruppen och med utgångspunkt 
i de styrdokument som verksamheten/projektet är beslutat på 

- att säkerställa dokumentation, rapportera och informera om läget i 
verksamheten/projektet 

- att koordinerar de aktiviteter som uppstår inom ramen för verksamheten/projektet 
- att informera styrgruppen om förändringar i verksamheten och arbetssätt som direkt 

kommer att påverka utförandet  
- att planera, leda, följa upp och sammanställa det operativa arbetet 
- att bidra till genomförandet av Samordningsförbundets kommunikationsplan 
- att säkerställa att uppföljning av verksamheten sker enligt samordningsförbundets 

fastställda modell 
 
Utvecklingsledaren på Steget vidare har också uppgiften att: 
  

- att på ett mer omfattande sätt leda och koordinera utvecklinsprocesser (metod, rutiner 
och arbetssätt) 

- att bidra till utveckling av styrdokument såsom projektbeskrivningar och/eller styrkort 
- att bidra till utveckling av innovativa verksamheter baserat på verksamhetens 

erfarenhet 
- att sammanställa resultatuppföljning i en komplex verksamhet 

 
Utvecklingsledaren skall därutöver: 
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- Friställas från klientärenden och ackvireringsuppdrag 
- Koordinera resurserna inom Steget vidare gällande deltagarärenden och följa 

flödet för individerna.  
- Tillsammans med respektive chef lyfta frågor som rör personal samt involveras i 

kommande medarbetarsamtal.     

 
Umeå kommun, område ”tillväxt välfärd vuxna”    
 

Befattning: Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvar 

Socionom • Att vara samordnare och länk mellan IFO och Steget vidare 

• Delta och vara aktiv i Steget vidares utveckling av verksamheten 

• Ha mandat/ansvar att göra planering för klient på Steget vidare 

• Att tillsammans med socialsekreterare och klient delta i samråds- 
och planeringsmöten 

• Att delta i interna (APT etc.) och externa samverkansträffar. 

• Hjälpa klienter att söka God man. 

• Hjälpa till att samla in och sammanställa material, skriva social 
utredning, för ansökan om sjukersättning om det visar sig att 
klienten saknar arbetsförmåga  

• Identifiera rehabiliteringshinder 

• Motivationsarbete, dels för att klienten ska motiveras att stanna (i 
ett initialskede) samt fortlöpande motivation för fortsatt deltagande 

• Fokus på arbetsrehabilitering. Motivera klienten till social 
rehabilitering om det finns behov av det innan arbetsrehabilitering 

• Dokumentera i verksamhetssystem, nödvändig dokumentation 

• Återföra/göra avslut till placerande socialsekreterare med 
underlag (skriftlig) om det visar sig att Steget vidare inte är rätt 
insats 

 Utvecklingsområden/önskeläge 

 • Gemensam handlingsplan, gemensamma möten med 
handläggare 

• Mer hembesök (inte rimligt i dagsläget beroende på arbetstryck) 

• Mer återrapportering till placerande socialsekreterare, både det 
som fungerar och inte fungerar 

 
Befattning: Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvar 

Arbetsmarknadskonsulent • Att vara samordnare och länk mellan Viva resurs och Steget 
vidare 

• Delta och vara aktiv i Steget vidares utveckling av verksamheten 

• Ha mandat/ansvar att göra planering för klient på Steget vidare 
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• Att tillsammans med uppdragsgivare och klient delta i samråds- 
och planeringsmöten 

• Att delta i interna (APT etc.) och externa samverkansträffar. 

• Ansvara för att ackvirera arbetsträningsplatser/praktikplatser inom 
kommunens olika verksamheter och Viva resurs. 

• Identifiera rehabiliteringshinder 

• Motivationsarbete, dels för att klienten ska motiveras att stanna (i 
ett initialskede) samt fortlöpande motivation för fortsatt deltagande 

• Fokus på arbetsrehabilitering. Motivera klienten till social 
rehabilitering om det finns behov av det innan arbetsrehabilitering 

• Dokumentera i verksamhetssystem, nödvändig dokumentation 

• Utifrån profession delta i den fördjupade kartläggning som görs på 
Steget vidare 

 Utvecklingsområden/önskeläge 

 
• Gemensam handlingsplan, gemensamma möten med 

handläggare 

• Tillsammans med övriga kollegor inom Viva resurs skapa/utveckla 
fler arbetsträning/praktikplatser och arenor inom kommunen. 

Mer återrapportering till placerande socialsekreterare, både det 
som fungerar och inte fungerar 

• Mer ute i olika verksamheter för att stötta deltagare utifrån de 
behov som finns. 

 
 
 

Befattning: Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvar 
Hälsocoach • Delta och vara aktiv i Steget vidares utveckling av 

verksamheten 
 

• Att tillsammans med övriga aktörer och klienter delta i 
samråds- och planeringsmöten 

 
• Att delta i interna (APT etc.) och externa samverkansträffar. 
 
• Att vid förfrågan hjälpa till att samla in och sammanställa 

material utifrån hälsoperspektivet för socialutredning och för 
ansökan om sjukersättning om det visar sig att klienten saknar 
arbetsförmåga. 

 
• Identifiera rehabiliteringshinder. 

 
• Motivationsarbete, dels för att klienten ska motiveras att 

stanna (i ett initialskede) samt fortlöpande motivation för 
fortsatt deltagande och arbete med sin hälsa. 

 
• Fokus på hälsofrämjande arbete. Motivera klienten att titta på 
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hela sin livssituation och då speciellt belysa hälsoaspekten. 
Öka klientens medvetenhet om att livsstilen har betydelse för 
dennes hälsa och mående. 

 
• Ha mandat/ansvar att göra planering för klient på Steget 

vidare angående det hälsofrämjande arbetet. 
 

• Fokus på arbetsrehabilitering. Motivera klienten till social 
rehabilitering om det finns behov av det innan 
arbetsrehabilitering. 

 
• Dokumentera i verksamhetssystem, nödvändig dokumentation 

 
 Utvecklingsområden/önskeläge 
 • Utveckla kontakt med NAFS-teamen 

 
• Utveckla kontakt/samarbete med stress- och smärtkliniken. 

 
 
 

Försäkringskassan 

Befattning: Ansvar 

Personlig handläggare • Stödja kunder med sjukdom, skada eller funktionsnedsättning att 
ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt 
reglerna för socialförsäkringen så att rätt person får rätt ersättning 
i rätt tid. Stödet ska bidra till att kunden, där så är möjligt, ska 
klara sig själv och sin försörjning.   

• Ge kunden förutsättningar för överblick, kontroll och trygghet i alla 
kontakter med Försäkringskassan. Ta ansvar för hela 
kundengagemanget i en kundkontakt. 

 Övergripande arbetsuppgifter 

 
• Utreda 

• Bedöma 

• Besluta 

• Dokumentera i alla steg - utredning, bedömning och beslut. 
Motivera bedömningar och beslut. 

• Lämna information 

 

 
 
 
 
 



29 (av 4) 
 

 
 

29 

Västerbottens Läns Landsting, Verksamhetsområde Medicin, Psykiatriska kliniken 
NUS 

Gemensamt roll/funktion: Leg arbetsterapeut och Leg Psykolog 
 

• Bistå med medicinsk rehabiliteringsperspektiv i samverkan med övriga medverkande 
organisationer/myndigheter 

• Att klargöra hur sambandet D-F-A; psykiatrisk/neuropsykiatrisk Diagnos, 
Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsningar inverkar på förmågan att hantera 
vardagen som helhet och etablering i arbete/studier 

• Efter screening/kartläggning eller fördjupad bedömning initiera /medverka till att 
relevanta insatser aktiveras; behandlande eller kompensatoriska. 

• Att vara samordnande länk mellan Psykiatriska kliniken och Steget vidare 
• Att samla in och sammanställa medicinska underlag för ansökan om sjukersättning 

eller andra samhällsåtgärder så som boendestöd, god man, habilitering el dyl  
• Initialt och kontinuerligt bistå med allmänpsykiatriska bedömningar 
• Samplanering av medicinska, sociala och yrkesinriktade rehabiliterande insatser 
• Dokumentera insatser i VLL:s journalsystem; psykiatrijournal – behandlingsserie 

”Steget Vidare” samt relevant information i Vipera 
• Samverka med andra i SV-teamet kring gruppverksamhet som främjar 

arbetsrehabiliteringsprocesser, tex vidmakthållandegrupp 
• Hälsoskattningar vid start/avslut SF36 
•  

 
Leg arbetsterapeut Leg psykolog 

• Uppdraget är att i samverkan utifrån 
ett psykiatriskt perspektiv bistå med 
fördjupade arbetsterapeutiska 
bedömningar för att klargöra 
variabler som hindrar/möjliggör 
ökad aktivitet, vardagshantering 
och arbetsrehabilitering 

• Medverka i att tillsammans med 
övriga parter stödja den enskilde i 
etablering och bibehållande av  
arbete eller studier. 

• Erbjuda psykiatriska arbetsterapi; 
interventioner av kompensatorisk, 
strukturstödjande och 
aktivitetstränande karaktär i såväl 
förberedande-, etablerande- som 
vidmakthållandefas. 

• Konsultativ roll kring hur 
utredningsresultat, åtgärder och 
anpassningar införlivas i eventuell 
arbetsrehabilitering 

 

• Psykiatrisk bedömning – identifiera 
behov av anpassning, samordning, 
behandling inom SV eller inom VLL 

• Genomföra screeening/kartläggning vid 
uppstart av klienter utifrån ett 
medicinskt perspektiv 

• Screeening inför fördjupad psykiatrisk 
och neuropsykiatriska diagnostik 

• Erbjuda avgränsade psykologiska 
samtal/behandling med fokus på 
förberedande inför arbete/studier eller 
under vidmakthållandefas 

• Konsultativ roll med övriga i SV-
teamet gällande deltagare 

• Gruppintervention Vidmakthållande; 
coping, stress mm 
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Arbetsförmedlingen    

 
Befattning: Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvar 
Arbetsförmedlare • Att vara en naturlig länk mellan Arbetsförmedlingen och 

Steget vidare 
 

• Delta och vara aktiv i Steget vidares utveckling av 
verksamheten 
 

• Att delta i interna (APT etc.) och externa samverkansträffar. 
 
• Att utföra ordinarie arbetsförmedlaruppgifter som är förenliga 

med rollen Arbetsförmedlare med inriktning mot 
arbetslivsinriktad rehabilitering 

 
• Fokus på matchning mot arbete utifrån individens 

förutsättningar och arbetsgivarkontakter.  
 

• Återföra till anvisande arbetsförmedlare med underlag dvs 
klargörande dokumentation om det visar sig att Steget vidare 
inte är rätt insats. 

 
 

 
 

Utvecklingsområden – Önskvärt läge 
Gemensamt 

• Utveckla gruppinterventioner utifrån ett psykiatriskt perspektiv: Beteendeaktivering, 
Vardagsrevidering 

• Etablera rutiner för kontinuerlig dialog, rapportering med klinikens enheter som har 
klienter aktiva i Steget Vidare 

•  
 

Leg arbetsterapeut Leg psykolog 
• utveckla och implementera 

individuella och/eller 
gruppinterventioner med fokus på 
ökad aktivitetshantering 

•  
 

• Utveckla och implementera 
gruppinterventioner med psykologiskt 
och beteendeinriktat innehåll 

• Fördjupade diagnostiska utredningar 
som underlag för diagnostik 
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