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Paneldebatt mellan politiker och 
projekt 

Syfte:
• Utbyta erfarenheter och kunskaper 
• Reflektera
• Skapa gemensamt lärande
Resultat:
• Deltagarna får nya kunskaper, inspiration och 

idéer samt nya kontakter



Hur ser problemet ut? 
• En stor mängd människor står utanför 

arbetsmarknaden av olika skäl 
• En stor del av dessa riskerar att slås ut från 

arbetsmarknaden permanent!
• Att så stora grupper av människor inte försörjer 

sig själva genom arbete är:
- ett allvarlig arbetsmarknadspolitiskt och 

samhällsekonomiskt problem
- ett psykologiskt, socialt och ekonomiskt 

problem för de enskilda människorna 



Övergripande utvecklingsområde: 
Samverkan i arbetslivsinriktad 

rehabilitering

Utgångspunkter:
• Arbete har positiva effekter på en persons liv och 

välbefinnande!
• Alla som kan arbeta borde ges möjlighet att göra det!
• Det är viktigare än någonsin – p.g.a. våra demografiska 

förutsättningar – att vi lyckas med uppdraget!
• Mellan 5-10 % av den yrkesverksamma befolkningen 

behöver stöd från flera myndigheter för att komma ut i 
arbete eller studier!

• Ungdomar som står utanför både utbildningssystemet och 
arbetsmarknaden utgör en särskild riskgrupp! 



Ansvaret för rehabilitering 
uppdelat!

Försäkringskassan
- kartlägga rehabiliteringsbehov
- samordna och utöva tillsyn
- samverka med övriga aktörer

Hälso- och sjukvården
- ansvarar för medicinsk rehab- 

ilitering (medicinsk vård, behand- 
ling, habilitering och rehabilitering)

- förmedla underlag till försäkrings 
kassan för beslut om sjukpenning 
och bedömning av rehabiliterings 
behov

Arbetsförmedlingen
- administrerar arbets- 

marknadspolitiken

(platsförmedling, vägledning, 
arbetslivsinriktad rehabilitering och 
utbildning

Kommunen
Socialtjänsten 
- har det yttersta ansvaret …
- ansvarar för den enskildes sociala 

rehabilitering 
- ska främja den enskildes rätt till 

arbete
Kommunstyrelsen =  kommunal 
arbetslöshetsnämnd

Arbetsgivaren
- arbetslivsinriktad rehabilitering i 

anslutning till verksamheten



Fråga 1

Vilka åtgärder anser Du/Ditt parti viktigast för 
att de målgrupper som har svårast att komma 
in på arbetsmarknaden:
- personer som saknar eftergymnasial   
utbildning
- utomeuropeiskt födda
- personer med funktionsnedsättning
ska få arbete?



Fråga 2

• Vad anser Du/Ditt parti är bästa sättet 
att utveckla samverkan mellan berörda 
myndigheter?



• Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:10) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) i kraft

• Begreppet Finsam står för finansiell samordning mellan 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommun och 
landsting/region 

• Finsam bedrivs av samordningsförbund
• Insatserna inom Finsam ska avse individer som är i 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till 
att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete

Vad är Finsam?



Vad kännetecknar Finsam!
• Gemensamma insatser med gemensamma resurser
• Långsiktig organisation för samverkan
• Nya sätt att arbeta
• Lokal prägel
• Individen i fokus 
• Helhetssyn

Ska ge effekter på tre plan
• För individen
• För samverkansparterna
• För samhället



Utveckling av Finsam
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