Vanliga frågor och svar
Vad innebär en handlingsplan?
En handlingsplan innebär att vi tillsammans utformar en plan med insatser som leder dig mot
självförsörjning. Planen ligger till grund för ditt försörjningsstöd och kan även innefatta planer
tillsammans med andra myndigheter som du har kontakt med.
Vad innebär självskattning?
Inför handlingsplanen kommer du att få göra en självskattning av hur nära du står arbetsmarknaden.
Att vi infört skattningen beror på att vi ska kunna utveckla och söka insatser som passar med dina
behov.
Vilka insatser kan planeras?
Insatser kan vara allt ifrån fördjupad utredning/kartläggning hos din handläggare, bedömningsplats/
arbetsträning, praktik, samarbete med arbetsgivare, nätverksmöten, trepartsmöte med
arbetsförmedlingen eller vårdgivare, gruppverksamhet med olika teman till exempel livsplanering,
jobbsökeri och annat. Vissa insatser tillhandahåller vi själva och andra utför andra aktörer i samarbete
med oss.
Ska jag vara inskriven på Arbetsförmedlingen?
Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen om du är arbetsför och kan ta ett arbete, finns det några
hinder är det av vikt att du tar upp och pratar med din handläggare så att ni kan planera andra
insatser/aktiviteter.
Vad händer om jag blir utskriven från Arbetsförmedlingen?
Om du har missat tider eller möten kan du riskera delar eller hela ditt försörjningsstöd. Om du och din
handläggare på Arbetsförmedlingen är överens om att du behöver andra insatser än det
Arbetsförmedlingen kan erbjuda blir det en ny planering med din socialsekreterare för
försörjningsstödet på kommunen.
Vad gäller angående sjukskrivning?
Om du inte kan arbeta av hälsoskäl är grundregeln att du ska vara sjukskriven men det viktigaste är att
du tar upp med din handläggare om du har hälsohinder så att ni kan planera andra insatser.
Försäkringskassan har skärpt sina krav vad gäller hur länge man får vara sjukskriven innan det sker
åtgärder. Vi följer försäkringskassans riktlinjer och rättar oss efter det. (För mer information se deras
hemsida eller tala med din handläggare).

