
Utlåtande från ledningsgruppen för Vasanejdens och Sydösterbottens* 

sektorsövergripande samservice för arbetskraften (TYP-service) gällande 

verksamhetens placering efter 1.1.2022 

*omfattar kommunerna Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm, Laihela och Vörå 

 

Vad ledningsgruppen önskar av TYP-servicen och den rehabiliterande 

arbetsverksamheten i fortsättningen 

Bra och smidig service för kunderna 

Att välfungerande lokala modeller får fortsätta 

Gott samarbete mellan samkommunen och kommunerna i dessa frågor, oberoende av var 

servicen finns 

Att det inom TYP-servicen finns ett brett kunnande inom socialvårdens område 

Lokalkännedom 

Tillräckliga personalresurser på lokalplanet och att de nuvarande inskolade arbetstagarna får 

fortsätta sköta sina nuvarande arbetsuppgifter 

 

Nuläge inom Vasa nejdens och Sydösterbottens TYP-område 

Inom K5 samt i Vasa och Laihela är TYP-servicen och den rehabiliterande 

arbetsverksamheten organiserad under socialvården. 

I Korsholm är TYP-servicen och den rehabiliterande arbetsverksamheten delad mellan 

socialarbetare på socialsektorn och sysselsättningskoordinatorerna som är organiserade under 

kommunens koncernförvaltning. 

I Vörå är både TYP-servicen och den rehabiliterande arbetsverksamheten organiserad under 

kommunens koncernförvaltning. 

Korsnäs kommer inte att överföra socialvården till välfärdssamkommunen åtminstone från 

1.1.22 och berörs därför inte i lika hög grad av frågan om TYP-servicens och den 

rehabiliterande arbetsverksamhetens placering. 

 

TYP-servicens och den rehabiliterande arbetsverksamhetens placering 

efter 1.1.2022 

Majoriteten av kommunerna inom området anser att både TYP-verksamheten och den 

rehabiliterande arbetsverksamheten i fortsättningen i huvudsak bör finnas inom social- och 

hälsovårdsväsendet, och att servicen följaktligen bör överföras till den nya 

välfärdssamkommunen.  



Samtidigt skulle det vara bra om man organiserade det så att det i varje kommun också skulle 

finnas TYP-arbetstagare inom sysselsättningsverksamheten. Det finns inget juridiskt hinder 

för att TYP-arbetet delas mellan samkommunen och kommunerna. I de mindre kommunerna 

kräver detta samarbetsavtal mellan kommunerna och samkommunerna så att sysselsättnings-

koordinatorernas tjänster delas upp mellan samkommunen och kommunen. 

Om möjligt kan man tänka sig ett liknande förfarande gällande den rehabiliterande 

arbetsverksamheten. Också det skulle stärka samarbetet och betydligt underlätta 

serviceprocessen i de fall där kunden flyttar från rehabiliterande arbetsverksamhet till 

lönesubventionerade arbetsplatser inom kommunen. Ett gott samarbete är här återigen av 

största vikt.  

På detta sätt skulle man utnyttja fördelarna med att placera verksamheten inom social- och 

hälsovården samtidigt som man garanterar en lokal förankring och ett smidigt samarbete. På 

detta sätt får kommunerna också ett fortsatt direkt inflytande på sysselsättningsarbetet, vilket 

kan ha betydelse med tanke på kommunernas betalningsandelar av arbetsmarknadsstödet. 

Liknande tankegångar om ett tätt samarbete kan utläsas ur Social- och hälsovårdsministeriets 

publikationen Kommuninfo 12/2020. Där konstateras bland annat “Det finns till exempel 

inget hinder för att yrkesutbildade personer inom socialvården arbetar under ledning och 

kontroll av socialvårdssektorn, men de arbetar fysiskt på kommunala enheter för 

sysselsättningstjänster”. 

Det skulle dessutom vara en fördel för både kunder och arbetstagare om såväl TYP-servicen, 

rehabiliterande arbetsverksamhet som sysselsättningsarbetet överlag erbjuds kunderna vid 

samservicepunkter. 

 

Enskilda kommuners ställningstagande 

Vörå kommuns åsikt är att TYP-servicen bör överföras till samkommunen, medan den 

rehabiliterande arbetsverksamheten bör kvarstå i kommunernas regi. 

I Korsholm har man tagit ställning för den modell som finns presenterad i 

gränssnittsarbetsgruppens utredning, som gjorts inom ramen för beredningen av 

Välfärdsområdets verksamhet. Den bygger på en samverkan mellan kommunens 

sysselsättningsverksamhet och Österbottens välfärdsområde enligt Korsholms kommuns 

nuvarande modell.  

 

Motiveringar för att tyngdpunkten för arbetet flyttas till 

välfärdssamkommunen 

- Alla TYP-kunder har behov också av social- och hälsovårdssektorns service t.ex 

psykosocialt stöd. Annars skulle de inte vara TYP-kunder utan enbart kunder vid TE-byrån. 

Ordnandet av social- och hälsovårdsservice för TYP-kunderna underlättas betydligt om TYP-

servicen finns i samma enheter som den övriga social- och hälsovården. Det är där kunnandet 

på detta område finns. 



- Den rehabiliterande arbetsverksamheten är en socialtjänst och bör därför höra under social- 

och hälsovården. 

- Informationsgången underlättas också när verksamheten finns inom samma enhet. Man har 

då t.ex. möjlighet att få information från det gemensamma datasystemet. 

- Hälsovårdarna som hör till TYP-nätverket bör få fortsätta att som hittills arbeta inom 

hälsovårdssektorn. Det är svårt att tänka sig en situation där hälsovårdarna som sköter TYP-

servicen och hälsogranskningarna för arbetslösa skulle organiseras under 

kommunkoncernerna. Hälsovårdarna behöver tillgång till hälsovårdens datasystem, möjlighet 

att remittera kunderna vidare till läkare o.s.v.  

- Om TYP-hälsovården överförs till samkommunen skulle man också kunna uppnå 

synergieffekter när det gäller noggrannare undersökningar av arbetsförmågan. Man kunde till 

exempel tänka sig att en läkare inom samkommunen skulle specialisera sig på frågor kring 

arbetsförmåga och rehabilitering. På det sättet skulle man uppnå bättre bedömningar och 

bättre resultat. I nuläget är det ett problem att ingen läkare i regionen är specialiserad på dessa 

frågor. Bristen på specialkunnande kan bland annat leda till att läkarna inte känner till vilka 

yrkesinriktade rehabiliteringar patienterna kan hänvisas till. Det kan också leda till 

läkarutlåtanden som inte är tillräckligt grundliga för att FPA eller försäkringskassorna ska 

godkänna dem. I dagsläget har kommunerna ibland tvingats ty sig till köptjänster för att få 

övergripande bedömningar av arbetsförmågan. Att ordna den här servicen i egen regi skulle i 

längden vara förmånligare och ge en bättre kontroll över kvaliteten på utlåtandena. 

- Om den rehabiliterande arbetsverksamhetens gruppverksamhet överförs till samkommunen 

ger det stora möjligheter att förbättra serviceutbudet för kunderna.  

 Gruppverksamhet som förverkligas på distans kan likvärdigt erbjudas alla kunder 

inom hela välfärdsområdet. I dagens läge är det bara Vasa stad som har tillräckligt 

med kundunderlag och resurser för att förverkliga grupper på distans. 

 Också i fysisk gruppverksamhet kan kunderna erbjudas ett bättre urval inom 

pendlingsområdena. Istället för en grupp för alla i varje kommun kan man ordna 

specialiserade grupper i vilka deltar kunder från flera kommuner. Till exempel en 

ungdomsgrupp, grupper enligt specialintressen etc. 

 

- Dokumenteringen underlättas. Dokumentationen för både TYP-servicen och den 

rehabiliterande arbetsverksamheten fungerar automatiskt om verksamheten hör under social- 

och hälsovården. Då kan verksamheten dokumenteras i social- och hälsovårdens egna 

program (och i framtiden i Aster-Botnias nya gemensamma program). På det sättet överförs 

uppgifterna också automatiskt till KANTA, där den i framtiden även kommer att vara 

tillgänglig för kunderna själva. I nuläget varierar dokumentationen av den rehabiliterande 

arbetsverksamhet som ligger under koncernförvaltningen mellan de olika kommunerna. Ett 

gemensamt och smidigt dokumenteringssätt underlättar för både arbetstagare och kunder. 

- Aktiveringsplanerna ska dessutom enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 

(189/2001) registreras i socialvårdens personregister i kommunen, något som sker 

automatiskt om alla använder sig av samma program. 

 



Att beakta vid en möjlig överföring till välfärdssamkommunen 

De flesta sysselsättningskoordinatorer har i dagsläget inte socialarbetar- eller 

socialhandledarutbildning. Detta är dock inget hinder för att de kan arbeta inom socialsektorn 

också i framtiden så länge som inte arbetsbeskrivningarna görs om så att de skulle kräva en 

viss utbildning. 

 

 

 

19.3.2021,  Ledningsgruppen för Vasanejdens och Sydösterbottens 

sektorsövergripande samservice för arbetskraften 

 

 

 

Enligt uppdrag, 

Lotta Österberg-Englund, ledningsgruppens sekreterare 

tfn. 040-1852695 

 

 

 

 

 

 

 


