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1. Bakgrund 
Sedan 2014 har Vinka IN kunnat erbjuda unga i åldern 16 - 29 år i Katrineholm och Vingåker stöd för 

att möjliggöra vägen mot egen försörjning. Hänsyn har tagits till individens begränsningar kopplat till 

hela livssituationen och eventuell psykisk ohälsa. Verksamheten var initialt helt projektfinansierad av 

Samordningsförbundet RAR men har sedan successivt övergått till att parterna själva har inrättat 

tjänster som koordinatorer inom ordinarie verksamhet och budget. I nuläget är 50% samordnare, lokal 

och en del övriga kostnader finansierat med medel från RAR.  

 

TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) har funnits i Sörmland sedan 2008 med start i Eskilstuna 

och avslutades för södra och västra Sörmlands del i juni 2019. Verksamheten utvecklades under åren 

och kom till slut att omfatta så gott som hela Sörmland. Samordningsförbundet RAR har i olika grad 

stöttat verksamheten ekonomiskt genom åren. Att erbjuda deltagarna en arbetsförberedande 

rehabilitering har i många fall varit helt avgörande för personer med psykisk ohälsa att klara att gå 

vidare till Arbetsförmedlingens insatser alternativt erbjudas någon form av anställning. TUNA i Västra 

Sörmland (Katrineholm/Flen/Vingåker) har funnits sedan mars 2015, förutom ett kort uppehåll för 

Flens kommun. Under hela perioden har vi haft ett stabilt in- och utflöde och en bra fördelning av 

platserna över kommungränserna. Det har snarare varit kö till verksamheten än ett avtagande behov 

av insatsen.  

 

Från 2018 började samordnaren att dela sitt uppdrag mellan TUNA och Vinka IN. Detta gjorde att det 

blev mer tydligt hur verksamheterna kan samarbeta kring deltagare på vägen framåt i processen mot 

arbete eller studier. Deltagare kunde aktualiseras till TUNA från Vinka IN och coacher på TUNA kunde 

få viktig information från koordinatorer på Vinka IN. Sammantaget breddades både kompetensen och 

möjligheten till alternativa lösningar för målgruppen.  

 

Under 2019 gjordes en ansökan till Samordningsförbundet RAR om projektmedel för sista halvåret av 

2019 under projektnamnet VIVA (Vinka In VuxnA). Tanken var att bibehålla TUNA-metoden som varit 

så framgångsrik och att ge förutsättningar att arbeta fram en ökad samverkan mellan VIVA och Vinka 

IN. Eftersom Vinka IN har projektslut i december 2019 så beviljade RAR medel motsvarande tid så att 

eventuell framtida hopslagning ligger i fas tidsmässigt. VIVA och Vinka IN har nu tagit fram riktlinjer för 

en kommande gemensam verksamhet gällande innehåll och kompetensöverföring. 

 

LSG Västra Sörmland avser nu att sammanföra Vinka IN och VIVA och starta SIKTA (Samordnad Insats 

Koordinering Träning Arbete). Det blir ett samverkansprojekt där Katrineholms kommun. Flens 

kommun, Vingåkers kommun, Region Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer 

att ingå. Verksamheten kommer att arbeta utifrån två inriktningar – SIKTA Unga och SIKTA 

Arbetsmarknad. SIKTA Ungdom kommer att ha motiverande och koordinerande uppdrag medan SIKTA 

Arbetsmarknad mer kommer att arbeta med arbetsträning och i huvudsak ha kontinuerlig kontakt med 

de arbetsgivare där arbetsträningen sker. Fördelningen mellan respektive inriktning kommer att vara 

ca 65 deltagare i varje del. Således kommer SIKTA att sammanlagt kunna arbeta med ca 130 deltagare 

i Västra Sörmland.  

 

Idag har vi i snitt 55 deltagare i åldersgruppen 18 - 29 år aktuella på Vinka IN. För närvarande är en 

aktualisering till VIVA (tidigare TUNA) ofta ett bra alternativ och behovet av arbetsförberedande 

rehabilitering kvarstår ofta efter 29 års ålder. Att hantera denna grupp inom samma verksamhet skulle 
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vara mer resurseffektivt eftersom coacher och koordinatorer kan vara mer flexibla i sitt yrkesutövande. 

Även väntetiden vid en eventuell förflyttning mellan inriktningarna kommer att minskas vid en 

gemensam organisation.  

 

Eftersom både Arbetsförmedlingen och Psykiatriska mottagningen i Flen kommer att stänga och ha 

sina huvudsakliga verksamheter i Katrineholm ser vi det som både naturligt och nödvändigt att SIKTA 

Ungdom även har verksamhet i Flen som samverkar organisatoriskt med Vingåker och Katrineholm. 

Möjligheten till kompetensöverföring via samverkansteamet är av stor vikt för aktuell målgrupp. 

 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån i Sörmland är lägre än rikssnittet. Allra lägst är den i Vingåker, där bara 11% av 

befolkningen har eftergymnasial utbildning på minst tre år. Rikssnittet har ökat de senaste tio åren och 

ligger nu på 23%. Men ingen av de sörmländska kommunerna når upp till rikssnittet, högst ligger 

Strängnäs på 20%. Nedan redovisas siffror för 2018: 

 

Riket Katrineholm Flen Vingåker 

23% 14% 13% 11% 
                       Källa: Nyhetsbyrån Sirén                                                    

                   

Arbetslöshet 
Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer arbetslösheten att öka under 2019 och 2020, dock i en 

långsam takt. Det beror främst på ett försämrat konjunkturläge och att det är färre som har 

subventionerade anställningar. Nedanstående månadsstatistik för juli 2019 är hämtad från 

Arbetsförmedlingens databas: 

 

 Katrineholm Flen Vingåker 

Öppet arbetslösa (deltar inte i program etc.) 16 - 64 år 681 421 142 

Öppet arbetslösa unga 18 – 24 år 124 62 35 

Saknar gymnasieutbildning unga 18 – 24 år  
(av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen) 

278 109 65 

Källa: Arbetsförmedlingen 

 

Ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd fungerar som ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga svårigheter att försörja sig med 

egna inkomster. Endast den som inte kan klara sin ekonomi med egna inkomster, med bidrag eller stöd 

från annat håll kan ha rätt till bistånd. 

 

Enligt uppgifter från kommunernas socialtjänster betalades försörjningsstöd enligt nedan under juli 

månad 2019.  OBS! Ett hushåll kan bestå av en eller flera personer. 

 

 Totalt antal hushåll Antal hushåll 18-24 år 

Katrineholms kommun 821 157 

Flens kommun 313 Uppgift saknas 

Vingåkers kommun 229 57 
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Sjukpenningtal 
Sörmland har Sveriges högsta sjukpenningtal på 11,4 dagar medan Norrbotten har det lägsta med 

7,7 dagar. Följande siffror är hämtade från Försäkringskassans hemsida och är uppdaterade till och 

med juli 2019: 

 Samtliga Kvinnor Män 

Riket 9,6 12,6 6,7 

Sörmland 11,4 14,9 7,9 

Katrineholm 11,6 14,9 8,4 

Vingåker 13,6 15,9 11,4 

Flen 11,1 14,0 8,3 
                       Källa: Försäkringskassan  

I Sörmland finns många långa sjukfall, nästan 2 500 är längre än ett år och den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning är psykisk ohälsa. Därutöver finns unga med aktivitetsersättning och bland dem har drygt 

80% någon grad av psykisk ohälsa. 

Aktivitetsersättning 
Aktivitetsersättning kan beviljas från juli det år man fyller 19 år och längst till och med månaden innan 

den man fyller 30 år. Syftet med aktivitetsersättning är att unga personer som har en nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning ska få en tryggad försörjning.  

 

Under våren 2019 genomförde Försäkringskassan en kartläggning av unga som uppbär 

aktivitetsersättning i Sörmland. Syftet med kartläggningen var att få en god överblick över individernas 

behov. Utredarna konstaterade att det finns ett stort behov av personligt stöd för individen vid den 

första kontakten med arbetsmarknaden och kartläggningen visade att detta stöd behöver utvecklas. 

Framförallt efterfrågades arbetsförberedande insatser i form av förträningsplatser.  

 

Antal individer med aktivitetsersättning i februari 2019: 

Kommun Samtliga Kvinnor Män 

Katrineholm 130 53 77 

Flen 58 24 34 

Vingåker 24 10 14 

Totalt 212 87 125 
                      Källa: Försäkringskassan 
Antal ärenden där samverkan med Arbetsförmedlingen pågick i februari 2019: 

Kommun Arbetsförberedande insats Arbetslivsinriktad insats 

Flen 1 4 

Vingåker 0 2 

Katrineholm 1 8 

Totalt 2 14 
                     Källa: Försäkringskassan 
Helt nyligen, 2019-08-15, gav regeringen (=Socialdepartementet) Försäkringskassan uppdraget att 

förbättra stödet till de unga som har ansökt om aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga, men 

fått avslag på ansökan. I uppdraget ingår att vidareutveckla samverkansformer med 

Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting kring målgruppen. Vidare ingår att överväga om, och i 

så fall hur samordningsförbunden kan vara en aktör som bidrar till att ge stöd till unga som får avslag 

på ansökan. Syftet med uppdraget är att säkerställa att ingen i målgruppen hamnar mellan olika 

ansvarsområden utan får det stöd som behövs för att på sikt kunna arbeta eller studera. 
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Personer

med 
komplex

problematik

Psykiatrisk vård

Försörjning

Boende

Sysselsättning

Utbildning

Sociallt liv

sammanhang, 
familj, sociala 

nätverk

Missbruksvård

Beroende

Vård

Somatisk vård

2. Syfte 
Syftet med SIKTA är att starta en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för gruppen som 

idag uppbär försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning i våra tre kommuner i Västra Sörmland 

och som bedöms vara i behov av och redo för aktuell insats. Detta ska ske genom tillvaratagande av 

de metoder som tagits fram under verksamheterna i Vinka IN, TUNA och VIVA och ska därefter 

anpassas utifrån de nya lokala förutsättningarna. 

 

 

3. Målgrupp 

Personer i Flen, Katrineholm och Vingåker i arbetsför ålder som idag uppbär försörjningsstöd, 

sjukpenning eller aktivitetsersättning och som behöver extra och personligt stöd för att komma igång 

med sin arbetsförberedande rehabilitering och i vissa fall också har psykisk ohälsa kopplad till sin 

livssituation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personerna kan ha:  

o Svårt att bära sin egen process mot arbetsmarknaden och är i behov av pedagogiskt stöd 

exempelvis via ACT (Acceptance and Committment Therapy) för att möjliggöra beteende-

förändringar och ångesthantering under pågående process.  

o Behov av psykiatrisk behandling utifrån ofta förekommande ångest- och 

nedstämdhetsproblematik.  

o Behov av psykiatrisk behandling/bedömning utifrån utredningsbehov gällande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

o Socioekonomiska problem utifrån behovet av försörjningsstöd och ett därtill kopplat 

utanförskap.  

o Dokumenterad psykisk ohälsa och uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning från 

Försäkringskassan. 



                                                    

5 
 

Vad är ACT?  
ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och uttalas som engelskans »act«, 

agera. Det är en terapiform som oftast används vid terapeutisk behandling. ACT används även inom 

arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man 

använda uttrycket Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det inte är regelrätt 

psykoterapi. 

 

4. Mål 
o Att skapa och utveckla nya samverkansrutiner kring målgruppen.  

o Att öka det strukturella samverkansarbetet mellan berörda myndigheter inom samverkans-

gruppens förvaltningsområde.  

o Att ge personer i vår målgrupp ökad möjlighet att komma ut i arbetslivet.  

o  Att deltagarna förbereds för återgång i arbete, studier eller arbetsinriktad rehabilitering.  

o Att minska deltagarens vårdbehov och kommunernas kostnader för försörjningsstöd. 

 

5. Beskrivning av insatsen 
Samverkansteamet kommer att hantera ärenden både till SIKTA Unga och till SIKTA Arbetsmarknad. 

Det som avgör var personen hamnar är behovet av stödinsatser och deltagarens ålder. SIKTA Unga 

arbetar mer med motivations- och trygghetsskapande åtgärder medan SIKTA Arbetsmarknad kräver 

mer av deltagaren gällande kontakt med arbetsplats, ansvar och dialog. Första steget kan vara SIKTA 

Unga och när deltagaren är mer stabil och om arbete är målsättningen så kan det bli aktuellt med 

överlämning till SIKTA Arbetsmarknad. 

 

Process SIKTA Unga  

 

 
 

Samverkansteam steg 1

- Intresseanmälan

- Remissrunda till teamdeltagare att 
återkoppla nästa träff.

Samverkansteam steg2

- Teambeslut om behov av 
insats. 

- Val av spår.

Fördelning 
- Fördelning av 
ärende till 
koordinator

Kartläggning. 
Planering av 
insatser                     
- Dialog med 
nätverk.                    -
Stödjande och 
motiverande samtal                       
- Teamhandledning 
- Utredningsbehov

Utslussning                  
- Avslut mot 
studier eller arbete               
- Avslut till annan 
åtgärd.
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Alla ingående huvudmän kan inkomma med intresseanmälan gällande stöd/insatser från SIKTA Unga. 

På samverkansteamet var 14:e dag skickas aktuell anmälan ut på remiss för att två veckor senare 

återkomma med kompletterande fakta som stärker och underlättar de därefter planerade insatserna. 

Efter fördelning till koordinatorer påbörjas arbete som är individbaserat och riktas mot målet att 

komma närmare egen försörjning. Dialog och samverkan med kompetens från de olika huvudmännen 

kommer att ske kontinuerligt. Vinka IN har som regel haft i snitt 55 pågående deltagare med olika nivå 

på insatserna. När nu Flens kommun kommer att erbjuda motsvarande verksamhet så bedömer vi att 

upp till 70 personer i Västra Sörmland kommer att kunna erbjudas individuellt stöd i processen mot 

egen försörjning. 

 

Process SIKTA Arbetsmarknad 

 

 
 
Kommunerna och Arbetsförmedlingen samråder via Samverkansplattformen (skriftliga 

överenskommelser finns) om var en person som uppbär försörjningsstöd bör prövas mot 

arbetsmarknaden. Om SIKTA Arbetsmarknad bedöms som lämpligt aktualiseras deltagaren till SIKTA 

Arbetsmarknad och processen kan påbörjas enligt ovan. Försäkringskassan remitterar in deltagare på 

motsvarande sätt. I en verksamhet med tre coacher kommer SIKTA att kunna ha minst 60 pågående 

deltagare. Efter deltagande i SIKTA skriver coachen en slutdokumentation och utslussningen sker enligt 

beskrivningen. 

 

6. Tillvaratagande 
Katrineholm/Vingåker har 2 x 0,5 koordinator från arbetsmarknadsenheten Viadidakt, Katrineholm har 

0,20 tjänst från Vård- och omsorgsförvaltningen och även 2 x 0,5 socialsekreterare från socialtjänstens 

försörjningsstödsenhet som i sitt uppdrag är riktade mot SIKTA Unga. Flens kommuns socialtjänst riktar 

2 x 0,5 tjänst till unga deltagare från Flen.  

 

Samverkansteam

* Aktualisering 

via blankett

* Beslut om deltagande

Informations- och 
bedömningssamtal 
hos samordnare

* Bedömning av 
lämplighet och 
motivation 

Kartläggning hos 
ansvarig coach

* Kartläggning görs 
för bedömning av 
lämplig 
arbetsträningsplats

Arbetsträning

* Studiebesök

* Prövotid

* Planering

* Uppföljning

* Dialog med 
arbetsgivare

Utslussning och 
överlämning via 
"Plattform"

* Coach skriver 
slutdokumentatio
n

* Arbete/studier

* Dialog med 
övertagande 
myndighet eller 
verksamhet. Ex Af, 
Daglig verksamhet 
eller kommunens 
arbetsmarknadsen
het
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Utöver personalresurserna enligt ovan kommer alla tre kommuner att erbjuda och ansvara för en 

”Drop in”-verksamhet en gång i veckan för unga deltagare där personal från samverkansteamet och 

även andra samverkanspartners kan bjudas in efter behov. 

 

Efter projekttiden är ambitionen att de coacher som är finansierade med projektmedel blir en del av 

de tre kommunernas ordinarie verksamhet när det gäller arbetsförberedande rehabilitering. Detta för 

att säkerställa att steget mot egen försörjning och insatser från Arbetsförmedlingen inte blir för svårt 

och stort för målgruppen. 

 

7. Organisation 
Projektägare 
LSG Västra Sörmland är projektägare för SIKTA, ingående parter är Flens kommun, Katrineholms 

kommun, Vingåkers kommun, Arbetsförmedlingen, Region Sörmland och Försäkringskassan. 

 

Styrgrupp 
En separat styrgrupp utses av LSG med följande representanter:  

 

Avdelningschef    Socialförvaltningen, Katrineholms kommun  

IFO-chef     Socialförvaltningen, Vingåkers kommun  

Enhetschef     Viadidakt  

Avdelningschef    Socialförvaltningen, Flens kommun  

Verksamhetschef  Vård- och omsorgsförvaltningen 

Katrineholms kommun  

Biträdande vårdenhetschef   Psykiatriska mottagningen  

Sektionschef/verksamhetssamordnare   Arbetsförmedlingen  

Enhetschef    Försäkringskassan  

Processledare     LSG Västra Sörmland 

 

Samverkansteam 
Vinka IN och VIVA har idag ett välfungerande samverkansteam på handläggarnivå. Vi vill nu bilda ett 
motsvarande team som täcker behovet av samverkan efter sammanslagningen med följande 
representanter:  
 
Samordnare     SIKTA 

Socialsekreterare Socialtjänsten/koordinator  Katrineholms kommun  

Socialsekreterare Socialtjänsten/koordinator Vingåkers kommun  

Socialsekreterare Socialtjänsten/koordinator Flens kommun   

Arbetsterapeut/familjeterapeut  Psykiatriska mottagningen 

Habiliteringskonsulent    Vård- och omsorgsförvaltningen, Katrineholm  

Arbetsmarknadscoach   Viadidakt  

Rehabsamordnare Socialtjänsten   Flens kommun  

Specialpedagog   Habiliteringsverksamheten 

Försäkringsutredare    Försäkringskassan 

Koordinatorer    SIKTA Unga  

Coacher    SIKTA Arbetsmarknad 
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Samordnaren 
1,0 tjänst som samordnare med uppdrag att:  

 
o Ansvara för uppstartsfasen och kvalitetssäkra verksamheten genom att hålla i och utveckla 

det gemensamma arbetet.  

o Vara föredragande i styrgruppen.  

o Vara länken mellan styrgruppen och operativ nivå.  

o Delge information om SIKTA och verksamheten till arbetsgivare och organisationer.  

o Stödja personalen i det gemensamma arbetet.  

o Vara kontaktperson för framtida utvärdering.  

o Tillsammans med coacherna/koordinatorerna samordna kontakten med 

arbetsgivarna/praktikplatserna.  

 

Coacher 
Vi bedömer att det finns behov av, utöver det som parterna själva står för, 3,0 coachtjänst. Ökningen 

med en coach till är kopplad till det ökade behovet genom den vidgade målgruppen samt tillkomsten 

av Flens kommun i verksamheten. Det var också den här storleken på personalgruppen vid starten av 

TUNA 2015 som hade samma upptagningsområde men snävare målgruppskriterier. 

 
Coachernas uppdrag blir att: 

  
o Ingå i verksamhetens kompetensteam 

o Genomföra deltagarnas individuella kartläggningar.  

o Samverka med respektive handläggare/behandlare utifrån deltagarens situation.  

o Kontinuerliga uppföljningar och dialog på arbetsträningsplatserna.  

o Ansvara för deltagarens utslussning och slutdokumentation.  

 

Koordinatorer 
Koordinatorerna finansieras fullt ut av parterna själva. 
 
Koordinatorernas uppdrag blir att: 

 
o Ingå i verksamhetens kompetensteam 

o Genomföra deltagarnas individuella kartläggningar.  

o Samverka med respektive handläggare/behandlare utifrån deltagarens situation.  

o Ansvara för deltagarens utslussning och slutdokumentation.  

o Ha kontinuerlig dialog med aktuella arbetsgivare som erbjuder praktikplats. 

 

Under hösten 2019 genomgår Arbetsförmedlingen en sedan tidigare beslutad större 

organisationsförändring. Olyckligtvis sammanfaller den med den stora budgetneddragningen som 

beslutades i M-KD budgeten. Stora personella neddragningar sker på enheterna varför det är svårt att 

under hösten leverera likvärdig samverkan i de olika geografiska delarna av länet. Vi tror att under 

senare del av hösten eller i vart fall från årsskiftet skall Arbetsförmedlingen kunna leverera likvärdig 

samverkan i hela länet. Om än inte med samma fysiska personella insatser som tidigare. 
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8. Tidsplan 
Denna ansökan avser perioden 1 januari 2020 till och med december 2022. 

 

9.  Uppföljning 
o Deltagarna kommer registreras i SUS som är ett myndighetsgemensamt uppföljnings-

system som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet.  

o Lägesrapporter till Samordningsförbundet RAR två gånger per år under projekttidens gång. 

o Slutrapport till Samordningsförbundet RAR innan projektet avslutas. 

 

10. Utvärdering 
Separat beslut om utvärdering kommer att fattas i samråd mellan projektägaren och 

Samordningsförbundet RAR. 

 

11. Budget 
        Beräkning av medel som söks från RAR för perioden januari 2020 till december 2022: 

 

 År 2020 År 2021 År 2022 Totalt 

Samordnare 748 tkr 765 tkr 783 tkr 2 296 tkr 

Coacher 1 709 tkr 1 762 tkr 1 816 tkr 5 287 tkr 

Lokaler 200 tkr 200 tkr 200 tkr 600 tkr 

Resor 60 tkr 62 tkr 65 tkr 187 tkr 

Kompetensutveckling 50 tkr 45 tkr 45 tkr 140 tkr 

Övrigt 25 tkr 30 tkr 35 tkr 90 tkr 

Totalt 2 792 tkr 2 864 tkr 2 944 tkr 8 600 tkr 

 

 

Augusti 2019 
 
LSG Västra Sörmland 
 
 
 

 


