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Alla i arbete – egen försörjning Vision 

Genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka 
funktions- och arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad 
rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning. 

Strategi 

Individen Ekonomi Arbetssätt/Processer Förnyelse/utveckling 

Mål 
 
1. Utveckla hållbara och 

gränsöverskridande metoder 
och synsätt. 
 

2. Utveckla gemensam kunskap 
och utvärderingskompetens. 

 
Mått 
 
1. Antal sektorsövergripande 

metoder och synsätt som 
definieras och etableras i 
reguljär verksamhet. 

 
2. Deltagares och medarbetares 

upplevelse av metoder och 
synsätt. 

 
3. Medverkande aktörers 

upplevelse av hur gemensam 
kunskap och utvärderings-
kompetens utvecklas inom 
ramen för finansiell 
samordning. 

Mål 
 
1. Samordnad rehabilitering 

organiseras med utgångspunkt 
från individens hela behovsbild. 

2. Alla bedömningar i individärenden 
baseras på gemensamma 
handlingsplaner. 

3. Medverkande myndigheters 
representanter har respekt för och 
kunskap om varandras uppdrag. 

4. Framgångsrika arbetssätt 
implementeras i reguljär 
verksamhet  

 

Mått 
 
1. Deltagarnas upplevelse av hur 

deras individuella behov påverkat 
val av aktiviteter och 
genomförande. 

2. Antal gemensamma 
handlingsplaner. 

3. Medverkande aktörers upplevelse 
av respekten för och kunskapen 
om varandras uppdrag. 

4. Arbetssätt som implementerats i 
reguljär verksamhet. 

Mål 
 
1. Ekonomi i balans 

 
2. Effektivt resursnyttjande i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 
 
Mått 
 
1. Ekonomiskt utfall (kr) 
  
2. Respektive 

projekts/verksamhets 
ekonomiska effekter i ett 
individ-, myndighets- och 
samhällsekonomiskt perspektiv. 

Mål 
 
1. Minst 50 % av totala antalet 

deltagare i samordnad 
rehabilitering erhåller arbete eller 
påbörjar studier efter avslutad 
aktivitet. 
 

2. Alla deltagare i samordnad 
rehabilitering uttrycker att deras 
livssituation förbättrats efter 
avslutad aktivitet. 
 

3. Alla deltagare upplever att de hade 
stora möjligheter att påverka 
genomförandet av insatserna. 

 

Mått 
 
1. Antal deltagare som erhåller arbete 

eller påbörjar studier efter avslutad 
aktivitet. 

 
2. Deltagarnas upplevelse av hur 

deras livssituation förändrats efter 
avslutad aktivitet. 

 
3. Deltagarnas upplevelse av hur 

stora möjligheter de hade att 
påverka genomförandet av 
insatserna. 



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/Processer 

Aktiviteter 
 
1. Utgå från individens behov vid 

planering och genomförande av 
individuella insatser. 
 

2. Öka kunskapen om deltagande 
aktörers uppdrag och 
yrkesroller. 
 

3. Tillskapa lokala mötesplatser 
för kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 
 

4. Genomföra gemensam 
kartläggning, uppföljning och 
utvärdering. 
 

5. Utarbeta handlingsplaner för 
hur implementeringen av 
framgångsrika arbetssätt ska 
genomföras. 

Aktiviteter 
 
1. Gemensamma bedömnings- 

och rehabiliteringsteam. 
 
2. Gemensamma handlingsplaner. 
 
3. Samlokalisering av berörda 

myndigheters handläggare. 
 
4. Kontinuerligt kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. 
 
5. Kartläggning och 

behovsinventering i syfte att ta 
fram ny kunskap om 
målgrupper och deras behov. 

 
6. Gemensam modell för 

utvärdering/uppföljning. 

Aktiviteter 
 
1. Rapporter varje kvartal om 

utfall och prognos 
 
2. Tillämpa modell för samhälls-

ekonomisk utvärdering av 
enskilda projekt. 

Aktiviteter 
 
1. Tidig och samordnad 

rehabilitering i form av 
projektverksamhet eller reguljär 
verksamhetsutveckling. 

 
2. Individuella insatser i form av 

bl.a. 
 - gemensamma 

handlingsplaner 
 - arbetsrehabilitering 
 - arbetsträning  
 - psykosocial eller medicinsk 

rehabilitering 
 - utbildning 
 - arbetsmarknadsprogram 
 - praktik 
 
3. Gemensamma kartläggningar, 

analyser och utvärderingar. 
 
4. Gemensam 

erfarenhetsåterföring. 
 
5. Förebyggande och främjande 

insatser. 
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