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Bakgrund   
Rapporter visar på att syftet med aktivitetsersättningen inte uppnås och lever inte upp till 
riksdagens och regeringens mål om ett aktivt förhållningssätt för unga med nedsatt 
arbetsförmåga. Många unga med aktivitetsersättning har behov av både arbetslivsinriktade, 
medicinska och sociala rehabiliteringsinsatser.  
 
I den granskning som Riksrevisionen har gjort och som resulterade i rapporten 
”Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet” (2015:7) konstaterades att behovet av 
insatser inte motsvaras av det utbud som finns inom kommunens dagliga verksamhet, 
Arbetsförmedlingens insatser och de aktiviteter som Försäkringskassan beviljar ersättning för. 
Unga med funktionsnedsättningar är överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar 
och studerar (Statens offentliga utredningar, 2018:11). Det är en heterogen grupp med stora 
skillnader i behovet av individuellt stöd och det finns ingen universallösning som passar alla.   
Mot bakgrund av detta beslutade samordningsförbunden i Burlöv-Staffanstorp, Kävlinge-
Lomma, Lund och MittSkåne (Eslöv, Hörby och Höör) att gå samman i ett gemensamt projekt 
för att kartlägga hur många unga med aktivitetsersättning som i dagsläget deltar i någon 
sysselsättning samt vilka insatser som finns tillgängliga för målgruppen. Slutrapporten kom i 
juni 2018 och kartläggningen visade att cirka 76 % av de individer som förväntas kunna uppnå 
en arbetsförmåga på sikt inte deltar i daglig verksamhet eller någon annan förberedande 
insats. Kartläggningen visade också att det i många kommuner saknas insatser för gruppen. 
Likaså identifierades olika behov för att arbetet med gruppen som legat till grund för 
utformningen av insatsen:   
Alternativa och flexibla insatser så att varje individ kan få sina behov tillgodosedda på vägen 
mot självförsörjning.   
Förberedande insatser 

Bygga upp självkänsla och självförtroende 

Arbeta med individens helhetssituation 

Hitta en balans mellan arbete och fritid samt en fungerande vardagssituation   
 

Försäkringskassan har sammanställt en översikt över hur det ser ut i kommunerna Eslöv, 
Höör och Hörby. Totalt har ca 280 personer aktivitetsersättning och ca 60 av dessa bedöms, 
av Försäkringskassan, redo för start av återgång till arbete/studier men ännu inte redo för 
förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen.   
 
 

Målgrupp   
Vilja riktar sig i första hand till de som inte är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering och står 
utan sysselsättning/arbetsförberedande insatser.   
Gruppen med aktivitetsersättning har oftast psykisk ohälsa, flera års passivitet, problematisk 
skolfrånvaro bakom sig och sällan fullföljd gymnasieutbildning. De diagnoser som är vanligast 
i den grupp som har identifierats i Eslöv, Höör och Hörby är:   
depression/ångest 
personlighetsstörning 
ADHD/ADD 
AST, autismspektrumtillstånd. 
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Ofta börjar individer inom målgruppen bli mottagliga för att arbeta aktivt mot arbete i 25-
årsåldern och att träna upp en arbetsförmåga kan vara en väldigt lång process, ibland flera år 
och därför kommer initialt gruppen i åldersspannet 25–29 år prioriteras.   
 

Syfte   
Syftet med Vilja är att få aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet på vägen till 
självförsörjning.   
 

Mål   
Det finns två mål inom ramen för Vilja - ett på deltagarnivå och ett på strukturell nivå.  
 

Individuellt mål   
Det individuella målet måste vara individuellt anpassat och följa en process som tar hänsyn 
till individens kapacitet och utveckling. Till varje individ med aktivitetsersättning ska det vara 
kopplat aktiviteter som bibehåller och/eller utvecklar individens förmåga att närma sig 
arbetsmarknaden eller studier. Vidare ska hen kunna leva ett liv med så hög livskvalitet som 
möjligt.   
Det individuella målet är att deltagaren ska ha en meningsfull sysselsättning kopplad till sin 
aktivitetsersättning och att den ska ha fått relevant stöd i att kunna få en bedömning av 
arbetsförmåga genom det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Insatsen ska resultera i ett så självständigt liv som möjligt för varje 
deltagare.   
 

Strukturellt mål   
Det strukturella målet uppnås i genomförandet av insatsen, när individer hänvisas till rätt 
instans och får rätt stöd på vägen mot arbetsmarknaden, när kontaktvägar och 
kunskapsutbyte sker i etablerade nätverk mellan instanserna kring målgruppen. Samverkan 
blir bärande genom tvärsektionella nätverk, nya kontaktvägar och kunskapsutbyte mellan 
instanserna runt deltagaren.   
På strukturell nivå behövs formaliserad samverkan, på alla nivåer, och det är ett chefsansvar 
att formalisera samverkan, som inte är personbunden, genom tydliga prioriteringar och 
genom att ge medarbetare goda förutsättningar för samverkan. Det är viktigt med samverkan 
och kunskapsutbyte mellan myndigheter/aktuella instanser för att kunna ge bästa 
förutsättningar för målgruppen.   
 

Arbetssätt och uppföljning 
Vi ska systematiskt undersöka varje individs förutsättningar att gå vidare mot arbete/studier, 
genom ett strukturerat aktivt arbetssätt med målsättning att övergången till 
arbetsrehabiliterande insatser hos Arbetsförmedlingen ska bli möjlig.   
Försäkringskassan ansvarar för alla anvisningar till Vilja och är de som gör bedömningar av 
vilka som ska delta i insatsen.  
 
Arbetsgången är sådan att handläggare från FK kontaktar samverkansstrateg i Vilja för att 
boka informationsmöte mellan processledare, tilltänkt deltagare och FK. I detta möte kan 
även andra instanser delta – exempelvis AF. 
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Processledarna arbetar flexibelt i form av val av mötesplatser vilket väljs utifrån deltagarnas 
önskemål och som alternativ till att träffas i ett mötesrum finns det möjlighet att träffas 
hemma hos deltagaren, över en fika på stan eller en promenad. Initialt är det fokus på att 
bygga relation till deltagaren och först därefter görs en kartläggning av deltagarnas styrkor, 
aktiviteter, intressen, framtidsplaner, resurser, kompetenser utifrån ett salutogent 
perspektiv.   
Utifrån samlad information utformas en handlings-/aktivitetsplan tillsammans med 
deltagaren. Det är stort fokus på att hitta alternativa och flexibla lösningar utifrån deltagarens 
behov och önskemål. Det kan handla om olika förberedande aktiviteter såsom arbetsträning, 
pröva kommunens verksamheter, kompletterande vuxenutbildning och/eller praktik. Men 
det kan också ligga fokus på att få en fungerande vardag eller något helt annat som 
deltagaren uttrycker behov av.   
 
Löpande uppföljningar görs utifrån daganteckningar. Bedömning har gjorts att det inte 
behövs ett gemensamt system för detta, utan varje kommun/FK dokumenterar i respektive 
system.  Av denna anledning är det viktigt att handläggare från FK och processledare har god 
samverkan kring ärendena i Vilja.  
Det gemensamma system som används för rapportering av statistik är SUS, där handläggare 
från FK rapporterar in. Detta är en lösning som skapats under 2021 då kommunerna inte löst 
frågan kring behörighet för processledare i SUS.  
 

Metod   
Verktyg och metoder som används är MI (Motiverande samtal), SE (Supported Employment) 
men främst de arbetssätt som utformats i insatserna Oden och Freja: Relationsbygge, 
motivationsarbete och samverkan.   
I processen har vi ett salutogent förhållningssätt, vi tittar på vilka faktorer som orsakar och 
vidmakthåller hälsa, det friska, och bygger vidare på dessa. Genom att stärka det som är 
friskt, klarar individen av stress och motgångar bättre. För att kunna bibehålla en god hälsa 
och måste vi se vår tillvaro som sammanhängande och det är först möjligt när vi ser vår 
existens som begriplig, hanterlig och meningsfull, detta definieras i begreppet KASAM. 
KASAM, känsla av sammanhang, är grunden och omfattar enligt Aaron Antonovsky, professor 
i medicinsk sociologi, tre begrepp:   
Begriplighet (Jag vet.) Det man upplever är begripligt. Man kan klart strukturera och 
organisera de stimuli man får, såväl yttre som inre och man ser dem inte som slumpmässiga 
och oförklarliga.  
 

Hanterbarhet (Jag kan.)  
Hur man som person upplever att man har resurser till sitt förfogande när något händer. Med 
vilken hjälp man kan möta de krav som ställs eller de stimuli man kan tänkas utsättas för. 
Dessa resurser behöver inte enbart vara ens egna utan kan till exempel vara en maka/makes, 
syskon, vänner, Gud eller kollegor. Det viktiga är att man vet att man kan lita på dem och 
räkna med dem när det behövs. Har man en hög grad av hanterbarhet så känner man sig inte 
som ett offer i de situationer som uppstår utan kan när tråkiga händelser sker, resa sig upp, 
gå vidare och klara sig i livet.                                                        
 

Meningsfullhet (Jag vill.) Meningsfullhet kan sägas vara KASAMs   
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”huvudingrediens”. Antonovsky ansåg att detta är motivationskomponenten. Den syftar på i 
vilken utsträckning man känner att ens liv har en känslomässig innebörd, att livets problem 
och krav är värda att lägga energi på och förtjänta att engagera sig i.  
 

Känsla av sammanhang är en livsorientering, ett sätt att se på livet som sammanhängande, 
strukturerat och meningsfullt. Det handlar även om en tillit till sin egen förmåga att kunna 
identifiera sina inre och yttre resurser och använda dem på ett sätt som främjar hälsa och 
välbefinnande och det är enligt detta som Vilja arbetar.   
 

Unga med aktivitetsersättning utan aktivitet. Något om 
problembilden. 
Majoriteten av deltagarna i Vilja kommer från ett längre utanförskap och har varit passiva i 
många år. I samtal med deltagare har det framkommit att de flesta saknar förhoppningar om 
att bli en del av samhället genom studier eller arbete. Många upplever att de känner sig 
odugliga och saknar framtidstro. På grund av medicinska, intellektuella, sociala och kognitiva 
hinder/svårigheter har många endast grundskola och i vissa fall inte fullständiga 
grundskolebetyg. Insikten att de svårigheter man upplever sig ha i kombination med 
avsaknad av gymnasieutbildning bidrar till att förhoppningarna om att bli självförsörjande 
genom arbete eller studier är väldigt låga.  

 
 

Verksamhetsstatistik aug 2019-aug 2021    
Diagram 1 
  
 

 
Kommentar: Av sekretesskäl redovisas endast juridiska kön. 
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Diagram 2  
 

 
 

 

 

Sammanfattning verksamhetsstatistiken 
Av dem som remitterats till Vilja under perioden har majoriteten uppburit aktivitetsersättning 

en längre tid. Insatsen har initialt valt att fokusera på dem som ligger i det övre 

åldersspannet. Grunden till detta är att försöka förebygga att individer som inte längre har 

rätt till AE då de fyllt 30, blir aktuella hos Försörjningsstöd.  Under perioden 19.08.01–

21.08.31 har 60 % av dem som avslutats varit inskrivna mellan 10 och 15 månader. Nedan 

följer en redogörelse för statistiken avseende avslutsorsaker och kort om könsfördelning.  

 
Könsfördelning                                                                                                                                                  
Under perioden har totalt 25 personer varit inskrivna i VILJA. Att det är fler män än kvinnor 
som deltagit under perioden är tydligt, men att göra utökade analyser av detta är inte 
aktuellt, då den data som ligger till grund för VILJA har fokuserat på: 

- Antal individer med AE per kommun 
- Vilka som är bedömda ha behov eller vara i gång med AF (arbetsförberedande)/ ALI 

(arbetslivsinriktade insatser). 
- Förekommande diagnoser. 
- Exempel på stödbehov. 
- Ålder 

 
Anledningen till att vi ändå väljer att redovisa antal män och kvinnor som deltagit är att det 
kan vara av intresse för framtida studier kring målgruppen.  
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Avslutsorsaker 
Daglig verksamhet  
Av dem som avslutats i Vilja under perioden, har 28 % fortsatt till Daglig verksamhet. I dessa 
fall har det varit så väl den verksamhet som respektive kommun erbjuder, men även utflyttad 
DV har förekommit. 
För de som deltar i VILJA kan DV ses som ett steg i en plan för att öka människors möjligheter 
att få ett arbete – att efter en tid i DV gå till ett lönearbete.   
 

Vården  
Hos en del av deltagarna har behovet av behandling, utredning och rehabilitering visat sig 
vara det primära. I dessa fall har FK, vården, deltagaren och processledaren tillsammans 
kommit fram till att fokus bör ligga på förbättrad hälsa. 
Att få en gemensam bild, fokusera på rehabilitering och utredning är i de flesta fall positivt 
för individen. Vårdinsatserna leder förhoppningsvis till förbättrad psykisk och/eller fysisk 
hälsa vilket längre fram kan leda till att individen blir självförsörjande genom studier eller 
arbete.  
 

Sjukpenning i särskilda fall 
22% av deltagarna har erhållit ”sjukpenning i särskilda fall”. Sjukpenning i särskilda fall är 
ersättning som du kan få om du haft aktivitetsersättning till och med månaden innan du 
fyllde 30 år och har låg eller ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 
  
 

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK). 
5 % av dem som avslutats under perioden har gått vidare till ”förstärkt samarbete” mellan 
AF/FK.  Det förstärkta samarbetet består av gemensam kartläggning och aktiva 
insatser/rehabilitering och har som syfte att öka individens förutsättningar att utveckla eller 
återfå arbetsförmåga och därmed kunna komma i arbete eller studier. 
 

Studier  
6% av deltagarna har avslutats till studier. Med bakgrund av data rörande deltagarnas 
utbildningsbakgrund, kan 6 % ses som ett gott resultat. Flertalet deltagare har knappt 
grundskola som högsta utbildningsnivå, och av denna anledning ligger studier inte i framkant 
gällande avslutsorsaker.  
 

Åter Remittent  
I 17% av avsluten har deltagaren återremitterats. I dessa fall har processledare och FK- 

handläggare tagit ett gemensamt beslut om att VILJA inte varit rätt insats för den enskilde 

deltagaren. Anledningarna har varit varierande, men alla beslut om att återremittera har varit 

välgrundade och skett efter lång dialog med såväl deltagare, FK och processledare.  

 

Samarbete och samverkan  
Grunden för VILJA är samarbete och samverkan mellan parterna i syfte att öka aktiviteten hos 
målgruppen. Förutom strukturellt deltagande i Styrgruppen (kommunerna, Eslöv, Höör och 
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Hörby samt FK och AF), har även samverkan på individnivå i form av möten/dialog kring det 
deltagare. Exempel på detta är:  
 
Handläggare från Försäkringskassan   
Handläggare från Arbetsförmedlingen                                                                                                                                                  
Rehabkoordinatorer                                                                                                                       
Läkare Primärvården                                                                                                                                               
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen                                                                                                  
Handläggare Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                          
Biståndshandläggare, arbetskonsulter Daglig verksamhet                                                                                                                                      
God man                                                                                                                                                         
Förvaltare                                                                                                                                                 
Personliga ombud                                                                                                                            
Boendestödjare                                                                                                                                                                                                                                                                  
Arbetsgivare               
 
Viktigt att nämna är även att i en stor del av ärendena har deltagarnas anhöriga varit en del 
av processen. Många av deltagarna i VILJA bor fortfarande hemma hos sina föräldrar och det 
är vanligt förekommande att föräldrarna fortsätter ta del i sina vuxna barns planering.                                                                                                                     
 

Vad säger deltagarna? 
I samtal med deltagare beskriver de att de upplever att de äntligen får det stöd och den hjälp 
de känt behov av. Majoriteten av deltagarna har uttryckt att det känner att Vilja gör skillnad 
för dem. Självförtroende har ökat i takt som den personliga utvecklingen skett. De känner att 
de vågar anta utmaningar på ett helt annat sätt än tidigare och i högre grad klarar av 
situationer de ställts inför.  Många nämner även att kontakten med processledaren är viktig 
på det sätt att den är tillitsbaserad och framför allt att processledarna är tillgängliga – både 
tidsmässigt och gällande typ av hjälp. I de möten som genomförts tillsammans med flera 
parter – exempelvis SIP (Samordnad Individuell Plan), har deltagare även gett uttryck för att 
det är en lättnad att alla samverkansparter fått samma information vid ett och samma 
tillfälle. Det blir då även tydligt för deltagaren vem som gör vad vilket gör att känslan av 
sammanhang ökar och det blir lättare att planera framåt.  
 

Förändringar under insatsens gång  
Styrgrupp  

vid insatsens start bestod styrgruppen av enhetschefer för Arbetsmarknad från kommunerna, 
förvaltningschef Vård- och omsorg i Eslöv, representant från FK och Arbetsförmedlingen. 
Över tid har omorganisationer skett hos flertalet parter, vilket även lett till att representanter 
i styrgruppen ersatts allt eftersom. Vidare har diskussioner i styrgruppen gällande viktiga 
aktörer och samverkansparter lett att styrgruppen har utökats till att även inkludera 
representanter för Daglig Verksamhet. Fördelen med att kunna utöka styrgruppen utifrån de 
kontakter vi ser att deltagarna har, är att antal parter som deltar i samverkan ökar och på så 
vis blir målgruppen synlig i ett större sammanhang.  
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Personalförändringar  
Vid starten 2019, fanns 2 processledare på plats. De arbetade 50% vardera och inlånades från 
Hörby och Eslövs kommun.  
Den första processledaren från Eslövs kommun ersättes efter en tid av en kollega från Eslövs 
kommun. Då processeldaren från Hörby kommun fick andra arbetsuppgifter, kunde inte 
Hörby finna en ersättare vilket ledde till att det under en period enbart fanns 1 processledare 
i insatsen. I mars 2021 kunde Hörby kommun åter låna ut en medarbetare till VILJA och 
därmed var samtliga processledare på plats.  
Den samverkansstrateg som startade insatsen, ersattes efter ca 1 år och efter det har det 
skett ytterligare ett byte av samverkanstrateg. Detta beror på främst på organisatoriska 
förändringar hos Finsam MittSkåne, kopplat till rekrytering av 2 nya förbundschefer under 
2020. 
 

Covid -19  
I och med pandemin som hade sin början i första kvartalet 2020, ställdes verksamheten inför 
nya sätt att arbeta för att kunna nå de mål som sats upp.  
Deltagarmöten som tidigare hållits i deltagarnas hem, Finsams och kommunernas lokaler, 
modifierades till digitala möten, telefonuppföljningar och möten utomhus för de deltagare 
som var redo för det.  
Något annat som hade till och med större påverkan på insatsen, var att de verksamheter som 
tidigare kunnat ta emot VILJAS deltagare för praktik och arbetsträning, inte längre kunde göra 
så till följd av de restriktioner som gällde för samhället i stort. Vissa verksamheter stängde 
helt och flertalet kunde inte längre göra plats för praktikanter.  
 
 

Fokus 2022 
Under insatsens gång har diskussioner hållits styrgruppen kring det strukturella målet 
”implementering” och hur det ska uppnås. I nuläget finns inga avtal som kan ligga till grund 
för en formaliserad samverkan mellan parterna. Huruvida det är möjligt är inte heller helt 
klarlagt då kommunernas verksamheter styrs av lokala politiska beslut som påverkar 
exempelvis vem som kan remittera deltagare till kommunernas Arbetsmarknadsenheter.  
 
Då VILJA kommer att avslutas den 31 december 2022, kommer en del av arbetet under 
senare delen av 2022 vara att överlämna och avsluta de ärenden som processledarna arbetar 
med så dessa individer inte påverkas negativt och kan fortsätta sin väg mot rehabilitering mot 
arbete och studier.  
 
En slutrapport kommer att skrivas och mål finns att hålla en slutkonferens för att dela de 
viktiga erfarenheter och arbetssätt som skapats under insatsens gång. Viktigt är också att 
skapa ett forum där deltagarens röster blir hörda – detta för att skapa större förståelse för de 
behov som behöver tas hänsyn till i parternas fortsatta arbete med målgruppen.  
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