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När syftet får styra 

En berättelse från Timrå kommun 

 

Efter ett politiskt beslut i kommunen och med ett gemensamt syfte, ”Vägen till hållbar egen 

försörjning”, påbörjade tre verksamheter en gemensam resa. En resa om ett strategiskt 

utvecklingsarbete med målsättningen att öka helhetssynen och med individen i fokus jobba över 

verksamhetsgränser för att nå inkludering i samhällslivet och egen försörjning. De tre 

verksamheterna inom Enheten för hållbar försörjning är Försörjningsstöd, Kompetenscenter och 

Arbetsarenan. Viktiga utgångspunkter har varit att jobba tillitsbaserat med handlingsfrihet samt 

utifrån ett systemperspektiv med individen i fokus där med förebyggande insatser i ett sammanhang 

har varit centralt. Detta är Timrås berättelse från verkligheten. 

 

Vi tar det gemensamma syftet på allvar  

Denna berättelse handlar inte om vem som ska göra vad ur samhällets perspektiv. Denna berättelse 

vill förmedla hur bra vi kan lyckas när vi samverkar, när vi möts och planerar med en samsyn. När de 

insatser som finns inom den statliga arbetsmarknadsmyndigheten, inom kommunens 

utbildningsväsende och i de insatser som behöver utvecklas i kommunen för att fylla behoven för att 

individer ska komma vidare kompletterar varandra och när individens behov får stå i fokus. När vi kan 

nå ett gemensamt syfte stärker vi tillsammans individers ställning på arbetsmarknaden. Det är då vi 

synliggör och möjliggör för den kompetens som behöver få plats i våra offentliga och privata 

sektorer. Denna berättelse handlar om Timrås perspektiv.  

Arbetslösa, vår gemensamma målgrupp 

Målgruppen är gemensam och dess behov styr insatserna. Målgruppen är även gemensam med 

myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och med vuxenutbildningen. Vi befinner oss i 

en större helhet än endast enheten för hållbar försörjning på kommunen och vi stöttar individer 

dagligen i samhällssystemets insatser och perspektiv. Det är komplext och individen förstår oftast 

inte hur det hänger ihop, det är även väldigt utmanande för handläggarna i systemet.  

Vi jobbar idag alla i för snäva perspektiv där individen och samhället drabbas av att vi inte kan dela 

mer information och förenkla kommunikationen. 

En individ som befinner sig i försörjningsstöd och som är arbetslös ska vara inskriven som 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I de fall där någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd inte 

erbjudits tas beslut enligt Socialtjänstlagen 4:4. I dessa ärenden möjliggöras kompetensstärkande 

insatser och praktik av kommunens arbetsmarknadshandläggare. En förutsättning för att nå hållbar 

försörjning är fortfarande ett aktivt samarbete och dialog med Arbetsförmedlingen men också med 

det lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning.  

 



Tankar om styrning – november 2022, Annelie Ringbro 

 

 

 

Kommunens verksamheter samverkar 

Utifrån ovanstående beskrivning så har vi flera handläggare kopplade till individen. Handläggare för 

försörjningsstöd, arbetsmarknadshandläggare på kommunen (som kan vara flera olika utifrån 

insatser) och arbetsförmedlare. Kommunens handläggare har ett gemensamt syfte och jobbar med 

utgångspunkt att alla finns med på individens resa. En roll har huvudansvaret för planeringen mot 

hållbar försörjning medan flera handläggare har olika roller utifrån olika kompetenser. Gemensamt 

konsulterar vi varandra i tjänstemannamöten men också i delaktighet med individen. Det är ofta 

komplexa behov och flera insatser som behövs parallellt, dialoger som behöver föras gemensamt för 

att med samsyn se stegen vidare i ett större perspektiv.  

Mötet med näringslivet 

Likväl som målgruppen är deltagare med olika kompetenser så finns det ett näringsliv med 

kompetensbehov. Näringslivet behöver kompetens för att utveckla, växa, kompetensförsörja men 

också för samhällsutvecklingen. En annan viktig målgrupp är därför arbetsgivare och vårt 

arbetsgivararbete – därför är vi aktiva i mötet med näringslivet och dess behov. Detta gör vi på olika 

sätt men möten i ett helhetsperspektiv är viktigt. Detta arbete sker i ett Kompetensnav. I 

kompetensnavet ingår arbetsmarknadshandläggare på kommunen, näringslivsutvecklare på 

kommunen, studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen och företagskoordinator på 

Arbetsförmedlingen.  

Vi är på resan mot samsyn i mötet med deltagarna och i mötet med näringslivet för att nå framgång 

och en välmående kommun. Detta är resonemang som vi för i olika parallella konstellationer. Vi lyfter 

blicken ytterligare i flera av våra samarbeten exempelvis med tillväxtavdelningen på Regionen, i 

integrationsprojekt beviljade av Länsstyrelsen, genom samordningsförbundet, i gemensam 

överenskommelse mellan Timrå kommun och Arbetsförmedlingen.  

Hinder som vi möter  

Viktigt för individens resa i ett komplext samhällsystem är den mänskliga samverkan, de 

gemensamma dialogerna och de parallella insatserna som finns inom kommunala- och statliga ramar. 

För att detta ska fungera ännu bättre behöver vi fortsätta att se över strukturerna. 

Den digitala utvecklingen som skett genom åren har varit nödvändig, för effektiviseringar av olika 

processer från inskrivning, arbetsmarknadspolitiska bedömningar till personligt möte på distans. Men 

vi har många individer med komplex problematik som behöver fortsatt ett nära stöd för att kunna 

utvecklas mot en egen försörjning. Vi pratar om många individer som behöver oss alla – kompetenser 

och information som samverkar. 

Framtida möjlighet? 

Vi delar data i framtiden! En utmaning är informationsdelning.  

Hur kan vi på riktigt skapa transparens i delar av den information som finns? Olika försök görs hela 

tiden, på olika nivåer i olika system. I mötet med individen, på respektive instans behöver vi 

möjliggöra för en bättre planering som håller ett större helhetsperspektiv – där har vi stora 

utmaningar idag.  
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Ovanstående ersätter aldrig mötet mellan professioner men kan vi synliggöra enhetlighet, och i det 

komplexa försöka skapa enkelhet – för individens skull. Idag ser ingen individ med klar blick på hur vi 

hänger ihop för att nå egen hållbar försörjning. Det är arbetsförmedling, leverantörer, kommunens 

handläggare (som är flera), SFI-lärare m.fl.  

Brukardialoger 

Vi på kommunens Enhet för hållbar försörjning möter dagligen människor. I medborgarservice, i 

samhällsorientering, i gruppcoachning, i de projekt som vi söker där vi bredare möter olika 

målgrupper, vi lyssnar in frustration och behov. Vi har genom brukardialoger mött arbetslösa, 

utrikesfödda kvinnor i dialog. De har alla något gemensamt. De flesta vill jobba men behöver hjälp, 

var och en på olika sätt. Ingen är den andra lik.  

Ett starkt minne är kvinnan som kommer springande med andan i halsen från sin SFI lektion till 

dialogen som den gången var på gräsmattan i ett segregerat bostadsområde. Hon vet att kommunen 

är på plats och hon vill komma för att berätta att vi måste göra något! Hon berättar om frustrationen 

hon känner när hon dagligen ser kvinnorna i lekparken med barnen, de tvättar, handlar och lagar 

mat. De behöver jobba säger hon, det här går inte, vi kan inte ha det så här, så många kvinnor som 

inte dagligen går till jobbet.  

Hon har rätt, det kan vi inte. Vi måste fortsätta att jobba för ett innanförskap och vi måste göra det 

tillsammans.  

Tanken är god, men verkligheten är väldigt komplex  

De strukturer som råder idag efter stora förändringar mot en allt mer digitaliserad statlig 

arbetsförmedling bygger en bra grund men verkligheten är långt mer komplex. Idag ska individerna 

klara sig självständigt genom det digitala, inskrivning, aktivitetsrapportering, val av leverantörer osv.  

Individernas behov är komplexa och att navigera och göra rätt är inte lätt och ett flertal individer 

behöver mer stöd. När individen behöver hjälp i sitt ärende och sina frågeställningar är vägen in till 

Arbetsförmedlingens telefon- och chattköer ofta långa. Några söker sig till kommunen för hjälp 

(medborgarservice, försörjningsstödshandläggare, arbetsmarknadshandläggare) andra till statens 

servicecenter. Kommunens handläggare har då en telefoningång till Arbetsförmedlingen. De 

kommunikationssystem som råder idag är inte optimalt och bygger mycket frustration.  

Ovan är exempel när individen, statens lokala arbetsförmedling, statens digitala handläggare, statens 

servicecenter och kommunens handläggare behöver ta del av varandras information i individens 

ärende för en bra planering.  

Vi samarbetar, samarbetet präglas av det gemensamma syftet  

Det vi gjort möjligt i kommunen och genom vår interna samverkan är att vi byggt upp 

kommunikationsstrukturer. De bygger på att vi möts tillsammans, alltid med det gemensamma syftet 

i fokus. Vi delar information digitalt och i närtid även med individen. Vi samarbetar om:  

• Gemensam aktualisering med planering 

• Samtycken med kunderna för att vi ska kunna kommunicera för individens bästa 

• Konsultation där vi möts utifrån individärenden med vårt gemensamma syfte i fokus: Hållbar 

egen försörjning.  

• Uppföljning, där vi följer upp mot syfte och mål, där vi planerar för vem gör vad i nästa steg. 
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Innebörden av ett gemensamt syfte, för handläggare och för individen 

Resultaten kommer när vi samverkar mot samma syfte och när vi lyckas med detta så kommer 

individer vidare, växer och utvecklas. Och så småningom fortsätter individen att växa och utvecklas i 

ett arbete hos arbetsgivare. Lyckas vi riktigt bra och långsiktigt så möts vi sedan ute i samhället, i 

jobb, på skolan eller i fritidsföreningen där barnen tränar och där föräldrarna deltar på samma sätt 

som majoritetssamhället, i jobb. De samhällsekonomiska stödsystemen fungerade fullt ut effektivt 

under den tid som individen behövde dem. 

Ett exempel på samverkan ur individens perspektiv mellan stat och kommun  

Kvinna som kom till Timrå 2019 direkt inflygande från ett flyktingläger. Hon och familjen 

mottogs av integrationsteamet i kommunen och introducerades till vår kommun och det 

svenska samhället. Hon skrevs in i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen och 

studerade SFI på Vuxenutbildningen. Efter två år gick hon vidare som anställd i en extratjänst i 

kommunen, ett beslut som hon har idag fram till mitten av december. Extratjänsten har 

inneburit att hon aktiverats varje dag i olika insatser för att komma vidare mot arbete. Kvinnan 

började nyligen i ett kök på en skola i kommunen. Parallellt med studierna på SFI kommer hon 

att jobba i köket men också introduceras till appen Lingio – digital kurs för just yrkesrollen 

storkök. Vi känner att denna kvinna är på en riktigt bra resa och tror att hon inte har allt för 

långt kvar tills hon är i en egen försörjning! 

Samverkansparter i ovanstående ärende är etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen, 

handläggare för anställningsstödet, kommunens kvinnoprojekt, lärare på vuxenutbildningen i SFI-

studierna, handledare på kommunens arbetsarena, arbetsmarknadssamordnare på kommunens 

kompetenscenter, arbetsgivaren och arbetsmarknadshandledaren.  

Viktiga roller 

Alla kompetenser runt en individ har en viktig roll, vi behöver alla samverka. För att lyckas ta 

individen vidare behöver vi roller som möter och följer individerna dagligen, gör scheman, ser, lär 

känna och kan motivera till nästa steg och även stötta och följa i varje steg. Utan dessa roller kommer 

inte de individer som har en längre väg till arbete vidare! 

Rollerna som administrerar, tar beslut, är svåra att få kontakt med och som inte lär känna individerna 

låser in individerna i samhällets bidragssystem. Dessa roller får inte ta över men till viss del är de 

viktiga för individens väg framåt.  

 

 


