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Alla i arbete – egen försörjning Vision 

Genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning 
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 gemensam kunskap 

inom området hälsa, arbete, 
och försörjning 
 

2. Framgångsrika arbetssätt och 
samverkansformer 
implementeras i reguljär 
verksamhet 

Mått 
1. Deltagares upplevelse av 

kunskapsutveckling och lärande 
vid genomförandet av 
partsgemensam 
kompetensutveckling, 
utbildning, etc. 
 

2. Arbetssätt som implementerats 
i reguljär verksamhet 

Mål 
1. Utveckla nya former för 

samordnad styrning och ledning 
av projekt 
 

2. Innovativa arbetssätt prioriteras 
i samordnad rehabilitering 

Mått 
1. Konkreta exempel på hur 

styrning och ledning av projekt 
organiseras 
 

2. Samverkande aktörers 
upplevelse av nytänkande och 
kvalitet vid utformningen av 
arbetssätt i samordnad 
rehabilitering 

Mål 
1. Ekonomi i balans 

 
2. Effektivt resursnyttjande i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 

Mått 
1. Ekonomiskt utfall (kr) 

 
2. Projekts/verksamheters 

ekonomiska effekter i ett 
individ-, myndighets- och 
samhällsekonomiskt perspektiv 

Mål 
1. Minst 50 % av totala antalet 

deltagare i samordnad 
rehabilitering har arbete eller 
studerar efter avslutad aktivitet 
 

2. 100 % av deltagarna i 
samordnad rehabilitering 
uttrycker att deras livssituation 
förbättrats efter avslutad 
aktivitet 

Mått 
1. Antal deltagare som arbetar 

eller studerar efter avslutad 
aktivitet 
 

2. Deltagarnas upplevelse av hur 
deras livssituation förändrats 
efter avslutad aktivitet 



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/Processer 

Aktiviteter 
1. Ge ut ett nyhetsbrev minst 4 

ggr per år 
 

2. Tillskapa mötesplatser för 
kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte (hemsida, 
konferenser, seminarier, etc.) 
 

3. Gemensam kartläggning, 
behovs- och åtgärdsanalys 
 

4. Pröva nya former för såväl 
upphandling som 
genomförande av utvärdering 
vid utvärdering av externa 
aktörer 
 

5. Delta i lokalt-, regionalt och 
nationellt utvecklingsarbete 

Aktiviteter 
1. Genomföra gemensam 

kompetensutveckling inom 
området styrning och ledning 
 

2. Kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 
 

3. Bedriva aktiv 
omvärldsbevakning 
 

4. Samordna insatser enligt 
modellen En gemensam ingång 
 

5. Förmedla nya kunskaper i form 
av forskning, rapporter, m.m. 
 

6. Ansöka om medel från ESF 

Aktiviteter 
1. Rapporter varje kvartal om 

utfall och prognos 
 

2. Tillämpa modell för 
samhällsekonomisk utvärdering 
av enskilda projekt 

Aktiviteter 
1. Tidig och samordnad 

rehabilitering i form av reguljär 
verksamhet eller 
projektverksamhet 
 

2. Med en gemensam 
kartläggning och handlingsplan 
som utgångs-punkt genomföra 
individuella insatser i form av 
bl.a. 

- arbetsrehabilitering 
- arbetsträning 
- psykosocial eller 

medicinsk rehabilitering 
- utbildning 
- arbetsmarknadsprogram 
- praktik 

 
3. Gemensam uppföljning och 

utvärdering efter avslutad 
aktivitet 
 

4. Etablera samrådsforum med 
arbetsgivarorganisationer 

Individen 
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