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Bakgrund 
I kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna finns 266 personer som är sjukskrivna 

utan sjukpenning och som uppbär ekonomiskt bistånd (mars 2017).  Även om rätten till 

ersättning från socialförsäkringen inte finns har Försäkringskassan ett ansvar för att den som 

drabbats av sjukdom får tillgång till de insatser som behövs för att få tillbaka sin arbetsförmåga. 

Försäkringskassan har ett samordningsansvar enligt Socialförsäkringsbalken 30 kap 10§.  I 

dagsläget är de sjukskrivna utan sjukpenning inte en målgrupp som Försäkringskassan arbetar 

aktivt med och hos socialtjänsten har denna klientgrupp tenderat att hamna i skymundan.  Det 

är således en stor grupp av individer som inte får tillgång till samordnad rehabilitering på 

samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning får. 

För att det ska bli möjligt för individer som har behov av samordnad rehabilitering, även då 

kommunen bär försörjningsansvaret, krävs ett väl fungerande och strukturerat arbetssätt 

mellan kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på både strukturell- och 

individnivå. 

Sedan våren 2016 har en arbetsgrupp med representanter från Sollentuna, U- Väsby, Sigtuna 

kommuner, Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassan träffats och diskuterat hur ett sådant 

samarbete skulle kunna se ut mellan oss. Vi har kommit fram till att det finns ett behov av att i 

ett första steg inventera samtliga individer som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd för 

att därefter på ett mer systematiskt sätt arbeta oss igenom hela beståndet. 

Målgruppsinventeringen ska ge oss ytterligare kunskaper om hur vi i nästa steg ska kunna 

utveckla en modell, en gemensam struktur för ett framtida samarbete.   

Arbetsgruppen som tagit fram projektansökan har identifierat följande problem på individnivå:  

 Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden ger ofta passivitet. 
 Individen ”faller mellan stolarna”.  
 Olika handlingsplaner i stället för en gemensam handlingsplan 

 

Vidare har arbetsgruppen identifierat dessa problem på strukturell nivå:  

 Samarbetet mellan myndigheter fungerar inte utan individen hamnar i ”rundgång”.  
 Det finns inga särskilt avsatta resurser till att samarbeta kring nollplacerade.  
 Det behövs kunskapsutbyte mellan myndigheter. 

 

Projektets uppdrag 
Bygga en struktur för samverkan mellan kommunerna, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen kring personer som är sjukskrivna utan sjukpenning och som uppbär 

ekonomiskt bistånd i kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna och som är i behov 

av samordnad rehabilitering. 
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Arbeta med kompetensutveckling i försäkringsmedicin till handläggarna som arbetar med 

ekonomiskt bistånd i kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna. 

Arbeta med kunskapsutbyte mellan kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

kring respektive myndighets arbete med målgruppen för projektet. 

Arbete med information om projektets arbetssätt samt med att skapa vägar för samverkan 

gentemot vården. 

Projektets arbete ska utgå ifrån följande synsätt: 

 Alla har rätt till arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett vilken ersättning individen 
uppbär. 

 Att ha ett individcentrerat förhållningssätt och lotsa individen till rätt aktivitet/rätt 
ersättning. 

 

Mål 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna har ett gemensamt 

ansvar för att nå projektmålen 

 Att de finns en tydlig process för samverkan som är implementerad och förankrad 
mellan samtliga parter i projektet för samverkan gällande samordnad rehabilitering för 
personer som saknar sjukpenning och som uppbär ekonomiskt bistånd.  
 
Styrelsen beslutade 20190204 om följande tre punkter för att nå projektets huvudmål 
om en gemensam process för samverkan: 
 

- Att projektgruppen, projektledaren och styrgruppen för projektet koncentrerar 
sitt arbete på att ta fram och implementera en gemensam arbetsprocess som ger 
stöd för målgruppen.  

- Att alla de deltagande parterna arbetar gemensamt för hitta hållbara 
arbetsformer för samverkan utifrån individernas behov.  

- Att en gemensam skriftlig överenskommelse, som beskriver alla parternas olika 
åtaganden och utgår från målgruppens behov, tas fram.  
 

 Att samtliga (100 %) individer som är sjukskrivna utan sjukpenning och som uppbär 
ekonomiskt bistånd och som blivit föremål för projektet får en plan och de 
arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser som de är i behov av för att kunna återgå till 
arbete samt att de har rätt ersättning. 

Delmål 2017 
Att en målgruppsinventering är genomförd i de berörda kommunerna. 

Att påbörja arbete med att förankra projektets mål gentemot vården samt att påbörjat arbete 

med att synliggöra målgruppen inom vården som ska fortsätta projekttiden ut. 
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Att påbörja arbete med kompetenshöjande insatser när det gäller kunskapsutbyte mellan 

berörda parter. 

Delmål 2018 
Att ta fram en samverkansstruktur kring målgruppen och i denna börja arbetet med 

individärenden. 

Delmål 2019 
Att fortsätta arbetet med individärenden och följa upp dessa. 

Att handläggarna som arbetar med ekonomiskt bistånd har fått ökad kompetens vad gäller 

försäkringsmedicin. 

Att samverkansstrukturen och arbetssättet är väl implementerat och känd. 

Målgrupp 
Sjukskrivna utan sjukpenning som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunerna Sigtuna, Upplands 

Väsby och Sollentuna och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom samt är i behov 

av samordnad rehabilitering.  

Antalet individer uppgår till 266 st. där fördelningen är 107 i Sollentuna kommun, 79 i Upplands 

Väsby kommun samt 80 i Sigtuna kommun.  

Aktiviteter på strukturell nivå 
 

Övergripande nivå:            

                                      

 Utveckla en samverkansstruktur mellan parterna.                        
 Synliggörande av målgruppen nollplacerade inom vården. Informationen om 

kommunernas arbetssätt kring målgruppen samt information om vilka insatser som 
finns att erbjuda när det gäller rehabilitering samt information om projektets arbetssätt 
gentemot vården. 

 

Kompetensutveckling inom kommunerna:                             

 Öka kompetensen hos egen personal i försäkringsmedicin 
 
 

Gemensam kompetensutveckling:  

 Kompetensutveckling kring hur målgruppen ser ut 
 Bygga struktur för kontinuerlig utbildning 
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Aktiviteter på individnivå 

 Utveckla ett arbetssätt och rutiner för samverkan kring individer som ska leda till att de 
personer som är sjukskrivna utan sjukpenning och som uppbär ekonomiskt bistånd och 
som är i behov av samordnad rehabilitering får de insatser hen behöver för återgång till 
arbete. 

 Genomgång av ärenden. Sortera ut målgrupp för rehabilitering.  
 Avstämningsmöte/SIP-möte/Gemensam kartläggning mynnar ut i gemensam 

handlingsplan med tidpunkter för uppföljning.  
 Uppföljning av handlingsplan 

 

Bemanning 
Projektet förslås vara bemannat med en projektledare på heltid. 
Utöver detta behövs en resurs om vardera 50 %  i kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och 
Sollentuna, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.  

Kostnad 
I kostnaden för projektledaren ingår PO- och OH-kostnader. I kostnaden för varje organisations 
resurs i projektet är inga OH-kostnader inkluderade, dock är PO-kostnaderna medräknade.  
Projektet beräknas kunna starta 1/9-2017, varför kostnaderna för 2017 avser perioden 170901-
171231.  
 

Resurs Omfattning 2017 2018 2019 

Projektledare 100 % 298 720 kr 901 132 kr 918 750 kr 

Projektresurs 
Sollentuna 

50 % 103 752 kr 317 481 kr 323 830 kr 

Projektresurs 
Sigtuna 

50 % 103 752 kr 317 481 kr 323 830 kr 

Projektresurs 
Upplands Väsby 

50 % 103 752 kr 317 481 kr 323 830 kr 

Projektresurs FK 50 % 103 752 kr 317 841 kr 323 830 kr 

Projektresurs AF 50 % 103 752 kr 317 841 kr 323 830 kr 

Utbildning  50 000 kr 70 000 kr  70 000 kr 

Utvärdering    100 000 kr 

     

Totalt  1 166 200 kr 2 558 537 kr 2 707 900kr 

 
Tillägg: 2017 tillfördes 500 000 kr till projektet för upphandling av förehabiliterande insatser. 

Tidsplan 
Projekttid 1/9 2017-31/12 2019 
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Perioden 1/9 2017-31/12 2017 föreslås bestå av kartläggning av Sigtuna och Upplands Väsby 
kommuns sjukskrivna klienter utan sjukpenning som har ekonomiskt bistånd samt en 
uppdatering av Sollentunas kartläggning som genomfördes hösten 2016 och förberedelser för 
att komma igång med individärenden. Aktiviter på strukturell nivå som handlar om 
kompetensutveckling och information och samverkan med vården bör också påbörjas under 
2017. 
 
Under 2018 och 2019 ska arbete med individärenden pågå parallellt med aktiviteter på 
strukturell nivå. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sollentuna. 

Projektägare 
Sollentuna Kommun 

Styrgrupp 
Förbundschef 
Enhetschef enheten för ekonomiskt bistånd Sollentuna 
Enhetschef Upplands Väsby 
Enhetschef Sigtuna 
Chef FK 
Chef AF 
Projektledare 

Uppföljning och rapportering  
Regelbundna gemensamma dialoger ska genomföras kontinuerligt av projektledare och 

förbundschef, där mål och delmål i projektet följs upp. Projektledare och förbundschef ansvarar 

för att identifiera behov av utvecklingsinsatser och utveckla dessa.  

Projektledaren ansvarar i samråd med förbundschefen för uppföljning och rapportering av 

projektet till förbundsstyrelsen.   

Uppföljning skall göras halvårsvis och kopplas till mål och delmål. 

 

Utvärdering 
Utvärderingen av projektet ska göras av en extern utvärderare och ligga på organisationsnivå 

med syfte att få stöd i implementeringen hos parterna.  
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Hur implementeras gjorda erfarenheter till ordinarie verksamhet 
Då projektets syfte är att skapa ett fungerande arbetssätt direkt i ordinarie verksamhet bör 
mycket av implementeringen vara gjord under projekttiden.  Det är viktigt att det finns tydliga 
processer för hur samverkan ska ske och en plan för hur och när exempelvis utbildningsinsatser 
ska genomföras efter projektets slut. 
 
 
 

Uppdaterad 20190222 

av Elsa Lundqvist, projektledare för SAMRE 

 

Projektplanen justerades på Styrgruppsmöte 20171106, 20171208 och 20190218 samt på 

Styrelsemöte 20190204. 
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