
   
 

 

 

 

AKTUALISERINGSPROCESSEN 

 

Har du som handläggare/behandlare en person som du tror kan vara aktuell för ALC? 
Har du dessutom frågor och funderingar inför din aktualisering är du varmt välkommen att 
kontakta oss. Vi samtalar om ditt ärende och ger råd om vad du bör tänka på innan du 
aktualiserar. 
 
Sammanställ och skicka en avidentifierad sammanfattning av ditt ärende enligt rutinerna i 
Information vid aktualisering – Tillvägagångssätt som du finner på 
www.ostersund.se/arbetslivscenter. ALC återkommer sedan till dig med en bekräftelse och 
en kallelse till ett aktualiseringsmöte. 
Vid aktualiseringsmötet presenterar och beskriver du ditt ärende mer fördjupat. Under 
mötet kommer ALC även att ställa kompletterande och klargörande frågor.  
Samtliga inkomna aktualiseringar kommer att behandlas avidentifierade av ALC:s 
Beredningsgrupp, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Socialtjänsten, Biståndsenheten vid Östersunds kommun samt 
Primärvårdens funktion för rehabiliteringskoordination. Varje aktualiseringsärende 
kommer att utfalla i en rekommendation från Beredningsgruppen, varefter ALC fattar 
beslut om huruvida en antagning kan ske eller inte. 
Om aktualiseringen leder till beslut om antagning bokas en tid där du som 
handläggare/behandlare tillsammans med klienten kommer på ett första besök till ALC. 
Bereds personen inte plats hos ALC kommer du som handläggare/behandlare få en skriftlig 
rekommendation om alternativa insatser för individen. 
 
URVALSKRITERIER 

Aktuella personer för en aktualisering bör ha en egen drivkraft; en medveten vilja och en 
ambition att skapa förändring och utveckling i sitt liv samt och med hjälp av stödinsatser 
våga prova på något nytt. ALC tar emot män och kvinnor mellan 18-65 år som haft en 
längre tids utanförskap från arbete och sysselsättning eller som inte har kunnat 
tillgodogöra sig grundläggande utbildning. Det bör finnas en konstaterad problematik hos 
klienterna; en förmågenedsättning av intellektuell, psykisk, neuropsykiatrisk och/eller 
psykosocial karaktär. Individen behöver däremot inte vara utredd eller diagnostiserad. 
Klienter hos ALC ska vara personer som inte befinner sig i någon aktiv åtgärd samt vistas 
utanför arbetslivet med små möjligheter att nyttja sina förmågor. Vid förekomst av 
missbruksrelaterade sjukdomar ska missbruket vara relativt avslutat eller vara under 
behandlingskontroll. Om personen är dömd för brott av särskilt allvarlig karaktär ska detta 
redogöras och beskrivas utförligt i den avidentifierade sammanfattningen i samband med 
aktualiseringen.   
Oavsett problematik och bakgrund ska det vara motiverat att personen kommer ut och kan 
delta i en aktivitet – det får heller inte bedömas vara medicinskt eller hälsomässigt riskfyllt 
för personen att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Eftersom ALC:s bedömningar vilar på prövningar i reella arbetsmarknadsmiljöer är det 
viktigt att individen är i sådant skick att denne faktiskt kan delta i sådan prövning. 



   
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONSÖVERLÄMNING 
ALC efterfrågar information i enlighet med förfrågningsformuläret du finner vår hemsida. 
Ju mer information som samlas in och kan redogöras för i samband med aktualiseringen, 
desto färre kompletteringar behöver ALC begära, varpå snabbare besked om beslut kan 
ges om eventuell antagning. 
 
Om personen som aktualiseras varit aktuell hos annan myndighet; för arbetsträning eller 
kartläggning etc. – skall även dessa underlag samt slutbedömningar bifogas vid det 
kommande aktualiseringsmötet. ALC efterfrågar inom aktualiseringsprocessen även 
information om den aktualiserades egen vilja, motivation och möjlighet att förändra sin 
livssituation. Denna information bör dels komma från individens själv och dels från andra 
myndigheters bedömningar. Även den aktualiserande handläggarens/behandlarens 
professionella uppfattning är viktig och kommer att efterfrågas.  
 
MEDGIVANDE 
Det är av betydelse att du som aktualiserande handläggare/behandlare inhämtar 
medgivande från individen om tillåtelse att delge ALC den information som behövs för att 
vi ska kunna fatta beslut. Vid behov kan ALC även komma att efterfråga vissa 
kompletteringar av medgivanden i samband med överlämnande av information med 
särskilda sekretessbrytande bestämmelser. 
Efter eventuell antagning inhämtar ALC samtycke från klienten för den påföljande 
operativa insatsen. 
 
HANDLÄGGARANSVAR 
Under beredningen av ditt ärende är det du som handläggare/behandlare som har ansvaret 
för all kommunikation med den enskilde. Om du skulle uppleva en otydlighet i den 
kommunikation som ALC ger, är det därför viktigt att du vid behov återkommer för 
ytterligare klargöranden. 
 
Arbetslivscenter arbetar individuellt med var och en av klienterna under hela 
inskrivningstiden, detta utifrån det behov som föreligger. Aktualiserande myndighet 
bibehåller dock sitt individansvar, varpå du som handläggare/behandlare kommer att vara 
delaktig i klientens planering, utveckling och uppföljning under inskrivningstiden. Du som 
handläggare/ behandlare har även möjlighet att begära löpande avstämningsmöten hos 
ALC. 
 
 


