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SIKTA
Samordnad Insats Koordinering Träning Arbete

SIKTA Unga

SIKTA Arbetsmarknad

Perioden januari 2020 – Maj 2023

Katrineholm/Vingåker/Flen
Projektägare Region Sörmland
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SIKTA

- Erbjuda koordinatorstöd (Challe, Mathias, Tina och Nina)

- Erbjuda coachstöd (Sara, Anna och Robban)

- Stöd via ekonomiskt bistånd( Johanna, Jonna, Andreas, Maria och Emma)

- Arbetsförberedande insatser

- Stöd mot studier Studie- och Yrkesvägledare kontakt mm

- Personer som inte är redo för Arbetsförmedlingen eller studier.
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SIKTA
Mål:

Skapa och utveckla nya samverkansrutiner kring målgruppen.

Erbjuda kartläggande, stödjande och motiverande insatser
som tydliggör vilken nivå deltagaren kan fortsätta till.

- Arbetsmarknaden
- Studier

- Daglig verksamhet.
- Fortsatt rehabilitering.
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Deltagare SIKTA

SIKTA-Unga SIKTA-Arbetsmarknad

- 18-25 år - 18-65 år (medelålder ca 35 år)

- Neuropsykiatrisk funktionsvariation - Oftast arbetat innan psykisk ohälsa

- Ej slutförda gymnasiestudier - Utmattningsdepression

- Ångestproblematik - Sjukskriven/arbetslös 4-7 år

- Socioekonomisk utsatthet - Socialt mer och mer begränsad

- Oroligt nätverk - Pressad I relationen till anhöriga

- Önskar/behöver kontakt med psykiatrin - Har kontakt med psykiatrin
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SIKTA-Unga

Målgrupp:

- 18-25 år med behov av stöd från flera huvudmän samtidigt.

- Behov av persoligt stöd och koordinering för att klara kontakterna.

- Behov av hjälp att närma sig egen försörjning.
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SIKTA-Unga

Syfte:

- Utforma personliga planer med mål att komma närmare egen
försörjning.

- Erbjuda personlig koordinator om behov av detta finns.

- Utnyttja kompetensen i Samverkansteamet för att öka möjligheterna till 
rätt stöd.
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SIKTA-Arbetsmarknad

Målgrupp:

- Personer 18-65 år med sjukpenning, försörjningsstöd eller 
aktivitetsersättning som inte är redo att skriva in sig på 
Arbetsförmedlingen utan behöver förberedande rehabilitering.

- Personer som behöver en kartläggning och en period med 
arbetsträning kombinerat med coachstöd för att bedöma om de kan stå
till arbetsmarknadens förfogande.
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SIKTA-Arbetsmarknad

Syfte:

- Att erbjuda en arbetsträningssituation I en miljö som så mycket som
möjligt passar utifrån deltagarens önskemål.

- Erbjuda en arbetsmiljö där deltagaren i så stor omfattning som möjligt
kan bedömas utifrån sina personliga förutsättningar.
Mycket folk, liten lokal, mycket att göra eller lite att göra mm.
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SLUTMÅL

SIKTA-Unga: SIKTA-Arbetsmarknad:

- Egen försörjning - 20 tim/v på arbetsträningsplats.
- Avslutat behov av koordinering - Arbete
- Arbete - Studier
- Studiestart - Arbetsförmedlingen
- SIKTA-Arbetsmarknad - Daglig verksamhet
- Daglig verksamhet. - Socialpsykiatrin
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Deltagare

SIKTA-Unga

- 30 deltagare med möjlighet att arbeta med 50 deltagare.
- Pandemin försvårade intaget I aktuell målgrupp.

SIKTA-Arbetsmarknad

- 60 deltagare och förnärvarande en kö på ca 5 deltagare.
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Samverkansteam var 14:e dag:
Aktualisering
Bedömning
Återkoppling

Beslut
Personer 

med 
komplex 

problematik

Psykiatrisk 
våde

Försörjning

Boende

Sysselsätt-
ning

Utbildning

Socialt liv, 
samman-

hang familj, 
nätverk

Beroende

vård

Somatisk 
vård

Samverkansteam SIKTA

Samordnare SIKTA
Socialsekreterare kommunen Flen
Socialsekreterare kommunen Vingåker
Socialsekreterare kommunen Katrineholm
Arbetsterapeut Psyk.mott.
Kurator Psyk.mott.
Habiliteringskonsulent Vård och omsorgs förvaltningen
Arbetsterapeut Viadidakt
Rehabsamordnare kommunen Flen
Specialpedagog Habiliteringen
Försäkringsutredare Försäkringskassan
Koordinatorer SIKTA Unga
Coacher SIKTA Arb.marknad

Kompetensbehov?
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Resultat

Hur mäter vi vårt resultat och deltagarens utveckling?

Progression/Stegförflyttning kan ske inom olika områden:

- Personliga området: Hur mår deltagaren efter slutförd insats på SIKTA?

- Arbetsmarknads- eller Studiemässigt: Har deltagaren närmat sig arbetsmarknaden eller studier?

- Ekonomiskt: Har ersättningsformen förändrats?
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"Stegförflyttning"

Personliga området:
- Bättre mående

- Mindre vårdbehov

- Tryggare I relationer

- Utökat nätverk
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"Stegförflyttning"

Arbetsmarknads- och Utbildningsmässigt:

- Fortsatt arbetsrehabilitering via Arbetsförmedlingen

- Stöd mot anställningsbarhet via Arbetsförmedlingen

- Anställdning (Subventionerad eller vanlig)

- Påbörjade studier I någon form
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"Stegförflyttning"

Ekonomiskt:
- Från ingen ersättning till Aktivitetsersättning via FK

- Från ingen ersättning till Ekonomiskt bistånd

- Från Ekonomiskt bistånd till Aktivitetsstöd via Af

- Från ekonomikst bistånd till Aktivitetsersättning via FK

- Från "offentlig ersättning" till lön I någon form
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Kontaktuppgifter
SIKTA-Arbetsmarknad:

Samordnare/Insatsledare:
Micke Bejmar micke@siktasormland.se

070-379 68 40

Coacher:
Anna Nicklasson anna@siktasormland.se
Sara Abrahamsson sara@siktasormland.se
Robban Löjtzén robban@siktasormland.se

mailto:micke@siktasormland.se
mailto:anna@siktasormland.se
mailto:sara@siktasormland.se
mailto:robban@siktasormland.se
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Kontaktuppgifter
SIKTA-Unga:
Samordnare/Insatsledare:
Micke Bejmar, 070-379 68 40 micke@siktasormland.se
Koordinatorer:
Charlotte Tärnblom charlotte.tarnblom@viadidakt.se
Mathias Andersson mathias.andersson@viadidakt.se
Tina Önnerstedt tina.onnerstedt@flen.se
Nina Hansson nina.hansson@flen.se
Handläggare ekonomiskt bistånd:
Johanna Berglund johanna.berglund@katrineholm.se
Jonna Philipson jonna.philipson@katrineholm.se
Mattias Österberg mattias.osterberg@vingaker.se
Andreas Jarebro andreas.jarebro@flen.se

mailto:micke@siktasormland.se
mailto:tina.onnerstedt@flen.se
mailto:emma.janhagen@vingaker.se
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Bakgrund

TUNA

Arbetsförberedande rehabilitering via coachstöd för personer med 
dokumenterad psykisk ohälsa 18-65 år

Vinka IN

Koordinerings- och stödinsats för unga 16-29
för att närma sig egen försörjning
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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/ 
arbete
Avslut till annan 
åtgärd.



20

Process SIKTA-Arbetsmarknad

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 
slutdokumentation

Arbete/studier

Dialog med övertagande 
myndighet eller 
verksamhet. Ex Af, 
Daglig verksamhet eller 
kommunens 
arbetsmarknadsenhet


