




Falkenbergs kommun 
har strax över 44 000 
invånare.

Arbetslösheten i 
kommunen ligger på 
3-6 procent.

Industrin i kommunen domineras 
av livsmedelstillverkning och 
verkstadsindustri.

Kommunens yta är 
1 156 km². 

Stöd- och 
försörjningsenhetens 
budget är på 30 mkr.Av dem jobbar cirka 1 000 

personer på 
socialförvaltningen.

Cirka 2 800 personer är anställda 
av Falkenbergs kommun.

Socialförvaltningens 
budget är på 932 mkr.



Våra förutsättningar

• Traditionell struktur med förvaltningar utifrån ämnesområden

• Myndighetsavdelning och utförarorganisation

• Stöd- och försörjningsenheten 23 anställda

• Utfall 34-38 miljoner

• Ca 350 hushåll/månad

• Närmaste samarbetspartners:
• Arbetsmarknadsavdelning

• Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

• Hälso-och sjukvården

• Samordningsförbundet





Uppdrag Stöd och försörjning

Tredelat uppdrag

• Stödja den enskilde att finna vägar till självförsörjning

• Stödja den enskilde att leva ett självständigt liv

• Pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden



Vad såg vi för problem?

•Samordningsuppdraget på individnivå måste bygga på frivillighet från 
klienten. 

•Socialtjänsten saknar ofta mandat och kunskap att kräva medicinskt 
underlag från läkarna samt kompetens att bedöma arbetsförmågan 
utifrån det medicinska underlaget. 

•En del av de läkarintyg för sjukskrivning som uppvisas på enheten för 
ekonomiskt bistånd, och som inte skickas från vården till FK, har en 
sämre kvalitet än de som skickas till FK



Vårt arbete med ”nollplacerade”

• Hitta vår egen implementering

• Knyta ihop med andra samverkansformer

• Överenskommelse på Försäkringskassan

• Någon måste hålla i processen internt

• Handläggare som följer – inte organisation efter klienters 
tillstånd



Vad och hur gör vi?

• Pratar medicinsk ohälsa med klienten

• Läser läkarintyg tillsammans

• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

• Skriftligt samtycke med vården 

• Skriver handlingsplan med klienten



Samtycke för kontakt med vården

• Utan hinder för sekretess samtycker jag till att läkare eller annan berörd personal 

på vårdenheten som utfärdat mitt läkarintyg får lämna ut uppgifter till 

socialförvaltningen i Falkenberg. Detta är relevant och av betydelse för fortsatt 

handläggning av mitt försörjningsstöd.

• Jag samtycker också till att handläggare på socialförvaltningen i Falkenberg får 

lämna ut uppgifter, som är relevanta och av betydelse för min fortsatta 

rehabilitering och deltagande i planerad verksamhet, till läkare eller annan berörd 

personal på vårdenheten.

• Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke genom att vända mig till 

socialförvaltningen, läkare eller annan berörd personal på vårdenheten. Jag har 

rätt att fortlöpande få information om hur informationen enligt detta samtycke 

används.



Vad använder vi?

• Blankett från Samordningsförbundet

• Trepartsmöte med vården

• Kontakt med rehabkoordinator

• SIP

• Individsamverkansteam

• Workshop med Försäkringskassan

• Kontakt med kontaktpersoner på FK





Kommunikationsstöd

• Vad gäller för ekonomiskt bistånd? Riktad information till de läkare som 

utfärdar läkarintyg 

• En blankett som fylls i av både socialsekreterare och läkare 

• Den aktuella personen uppmanas att boka en tid på sin vårdcentral – är 

sjukskrivning nödvändigt?

• Personen i fråga tar med sig blankett och eventuellt intyg tillbaka sin 

socialsekreterare

• Vid behov kan läkaren kontakta socialsekreteraren per telefon

Hitta blanketten: http://sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

http://sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter


Hur har det gått?

1

Läkarintyg

Ej läkarintyg

2

Inom två månader  -
dokumentera 

ställningstagande 

4

Behov av samordning 
genom FK

Ej behov av 
samordning genom 

FK

3

IST

Trepart med vården

SIP

Workshop med FK

5

Arbetsprövning/

arbetsträning

övriga insatser

6

Arbetslös

Akt-/sjukersättning



Ohälsa Utforska
Utforska 

med 
andra

Pröva 
förmåga

Arbets-
vana

Arbete

Arbetslös

Aktivitets-
/sjukers.



Framgångsfaktorer

• Kommunerna är ”motorn” i metoden. 

• Införandeplan togs fram som innehöll delmoment för att successivt 
föra in samarbetet i det ordinarie arbetet.

• Försäkringsmedicinsk kompetens hos socialsekreterarna. 

• Alla socialsekreterare arbetar med målgruppen – ingen subgrupp. 

• Försäkringskassan arbetar fortlöpande med att förbättra kvaliteten 
på läkarintygen/kvaliteten i sjukskrivningsprocessen i dialog med 
hälso-och sjukvården. 

• Socialsekreterare i kommunen och samverkansansvarig på 
Försäkringskassan håller ihop implementeringsarbetet 





Utmaningar

• Fortsatt kunskap kring försäkringsmedicin

• Information till vården från socialtjänsten

• Samverkan



Socialsekreterare
Kristina Hildingsson

kristina.hildingsson@falkenberg.se

Tfn nr 0346 – 88 61 78

mailto:Kristina.hildingsson@falkenberg.se

