
 

SLUTRAPPORT MITT VAL 

Processtid: 2016-08-01 - 2019-06-30 

Processägare: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Processmedel: 1 820 875 kr 

 

Vad är Mitt Val?  

2016 startade projektet Mitt Val, där både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan håller i 
kurs som ett verktyg i det förstärkta samarbetet mellan de två myndigheterna. Målgruppen är 
personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
eller risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i behov av 
rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningsförbundet Värend har 
under åren finansierat totalt en heltidstjänst, fördelat på fyra personer (två handläggare från 
Arbetsförmedlingen och två handläggare från Försäkringskassan). Sista året har 
finansieringen varit 80 % då 20 % har tilldelats en processledare från Samordningsförbundet 
för att fokusera mer på implementeringen av kursen 

Kursen hålls två dagar i veckan á två timmar i en månads tid, det vill säga åtta kurstillfällen. 
Det är handläggare från Försäkringskassan som bjuder in personen till kursen, och sedan hålls 
kursen i lokaler hos Arbetsförmedlingen. Det är sedan en handläggare från respektive 
myndighet som håller i kurserna. Antalet deltagare per kurs har varierat mellan 6-10 
deltagare.  

Ett av syftena med kursen är att skapa bättre förutsättningar för deltagarna, ofta 
långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, att lyckas i en övergång till arbetsmarknaden och 
att förkorta tiden i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Målet är att utveckla 
arbetssätt och att förkorta tiden för individer i det förstärkta samarbetet mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Fler ska hitta långsiktiga lösningar för att komma 
ut i arbete eller studier och färre återvända till sjukförsäkringen eller arbetslöshet. Syftet med 
kursen är även att deltagarna ska förberedas på att gå in i det förstärkta samarbetet mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Kursen är inriktad på biologdesign som innebär att man inriktar sig på vilka intressen 
deltagarna har, till förmån för tidigare arbetslivs- och utbildningserfarenhet. Målet är att finna 
nya vägar ut i arbete i en positiv anda och samtidigt förkorta tiden i sjukförsäkringen. Detta 
sker med ett coachande förhållningssätt.  

Resultat 

Vid tidigare delrapporter har resultat redovisats. Under det första året, 2016, sattes mål att: 

 
90% av alla deltagare skall ha en plan eller avslutad gruppverksamhet. 
75% av deltagarna skall gå in i det förstärkta samarbetet. 
50% av deltagarna skall efter avslutat samarbete lämnat sjukförsäkringen (idag ca 40%). 

Dessa mål utvärderades/sammanställdes inte till fullo.  



 

Under 2017 sattes nedan mål vad gäller kurstillfällena 

1. Mål: att 27-32 deltagare ska ingå i Mitt Val under 2017. 
 Kommentar: Målet är uppfyllt, 27 personer har deltagit under året. 

2. Mål: att 75% av deltagarna ska gå in i det förstärkta samarbetet mellan 
 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 Kommentar: Målet är inte uppfyllt då 66% har gått vidare till gemensam 
 kartläggning i det förstärkta samarbetet. 

 

År 2018 sattes nedan mål:  

 

Utifrån resultaten uppfylldes målsättningen att 75% av deltagarna ska gå in i det förstärkta 
samarbetet samt alla deltagarna, det vill säga 100% hade en planering efter avslutad 
gruppverksamhet. Två personer har gått vidare till arbetsprövning respektive utbildning. Tre 
deltagare har av oklar uppgift ej längre sjukpenning. Nio personer har inte kommit vidare utan 
är kvar på samma position som före Mitt Val. 

Sista perioden för projektet, 1 oktober 2018 till 30 juni 2019 har huvuduppdraget varit att 
implementera processen eftersom effekterna av arbetet är positiva.  

Totalt har under hösten 2018 och våren 2019 32 deltagare gått kursen Mitt Val. Av dessa 
personer har 22 gått vidare till gemensam kartläggning, det vill säga drygt 70 % av de som har 
gått kursen (se bilaga för sammanställning av sista periodens kurstillfällen).  

Vi kan alltså konstatera att även fortsättningsvis ser vi goda resultat för de personer som gått 
kursen. De allra flesta får fortsatt stöd genom att gå vidare till gemensam kartläggning i det 
förstärkta samarbetet. Gemensam kartläggning som syftar till att tillsammans klargöra det 
samlade behovet av rehabilitering och för att hitta vägar för individen att få eller återgå i 
arbete.  

Målsättningen var att minst 42 skulle gå kursen sista året. På grund av enbart fyra anmälda 
deltagare till den sista kursen i maj beslutades att boka om dem till kursstarten i september. 
Det krävs minst 6 personer för att det ska bli en bra dynamik under kurstillfällena samt även 
ett ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Av de fyra som nu inte går kursen i maj, så är två 
anmälda till kursen i september medan två gick direkt till den gemensamma kartläggningen.  

Totalt under åren processen med kurser har varit i gång har över 100 personer deltagit. Den 
absoluta merparten har gått till gemensam kartläggning inom det förstärkta samarbetet. Ett 
viktigt och bra resultat, som gör att både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ser det 
fortsatta arbetet med att hålla i dessa kurser som en mycket viktig del i sina respektive samt 
det gemensamma uppdraget i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna. På uppdrag av 



regleringsbrev har myndigheterna vare år en kvot för antal gemensamma kartläggningar som 
ska göras, och Mitt Val är här en viktig del i att säkerställa antalet. Vi vet att det är av vikt 
med stärkta förberedelser tillsammans med individen inför den gemensamma kartläggningen, 
vilket Mitt Val bidrar till.  

Implementeringen 

Mitt Val tillhör nu ett av verktygen i det förstärkta samarbetet. Genom åren har det varit olika 
personer från myndigheterna som hållit i kursen, trots byte av kursledare har kursutbudet 
fortsatt. Kursen är en naturlig del att nu erbjuda individer som har nedsatt arbetsförmåga och 
är i behov av rehabilitering.  

Till hösten erbjuds kursen i fortsatt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Tack vare processtöd från Samordningsförbundet har utveckling av 
arbetet och även implementeringen av kursen lyckats. Nu blir det ett fortsatt erbjudande till 
våra länsinvånare i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna, utanför ramarna i en 
process.  

 

Bilaga – sammanställning resultat Mitt Val 2018/2019 



Sammanställning resultat ”Mitt val” 2018/ 2019- 
vidare till Förstärkt samverkan AF/FK 

 
 
Kursperiod 181022- 181114: 
 
5 deltagare  
 
Resultat:  
 
2 pers vidare till GK- (181231 och 190117).  
 
En startade i samverkan 190211 och den enda har arbetsprövningsplats på gång nu.  
 
 
Kursperiod 181119- 181212: 
 
5 deltagare 
 
Resultat:  
 
5 pers vidare till GK – (190131, 190314, 190121, 190424 och 190131).  
 
En person startade samverkan 190218, en ska börja 190603, de resterande tre är i 
väntan på plats.  
 
 
Kursperiod 190107- 190130: 
 
6 deltagare 
 
Resultat:  
 
4 pers vidare till GK- (190306, 190312, 190412, 190412).  
 
Alla dessa personer har startat i samverkan/ arbetsprövning- (190517, 190403, 
190506 och 190506).  När det gäller de övriga två så är den ena inte aktuell, och den 
andra är på gång in till GK.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Kursperiod 1900304- 190327: 
 
7 deltagare 
 
Resultat: 
 
4 pers vidare till GK- (190429, 190423, 190515, 190222) och 2 pers kommer att ha 
GK inom kort. Den sjunde personen är inte aktuell- fortsatt sjukpenning.  
 
Två av de som haft GK, har gått vidare till samverkan/ arbetsprövning (startade 
190520 och 190506). De andra två som haft GK väntar på plats.  
 
 
Kursperiod 190401- 190424:  
 
7 deltagare 
 
Resultat:  
 
Alla sju deltagare är aktuella för GK, varav två har redan skickats som begäran om GK 
till AF nyligen. 
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