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Inledning 
Denna rapport syftar till att beskriva de befintliga insatser som erbjuds till unga vuxna 
av Samordningsförbundets parter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms 
stad och Stockholms läns landsting.  Rapporten vill också belysa vilka hinder parterna 
upplever i samverkan, tillgången till varandras insatser samt förslag på fortsatta 
fokusområden i samverkan. Unga vuxna är en målgrupp som finns hos alla fyra parter, 
även om definitionen av ålder för att tillhöra gruppen unga vuxna varierar. Flera 
rapporter har skrivits om unga vuxnas situation och etablering på arbetsmarknaden.  
 
Arbetslösheten har sjunkit bland unga i åldern18-24 år under de senaste åren och i 
februari 2017 var ca 6%  av 18-24 åringar i Stockholms stad arbetslösa, enligt 
Arbetsförmedlingen. Denna siffra ger dock inte en heltäckande bild av unga vuxna 
utanför, då inte alla unga finns registrerade som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen och andelen unga utan känd aktivitet beräknas vara högre. Det är 
dock svårt att få en helt tillförlitlig bild av unga utanför arbetsmarknaden eller av de 
som saknar en känd aktivitet, då förändringar sker snabbt inom målgruppen. Många 
ungas situation växlar mellan arbetslöshet, deltidsjobb, visstidsanställning, studier och 
utlandsvistestelser. Samtidigt finns det en allt större andel unga med långa 
inskrivningstider på Arbetsförmedlingen. Det är främst unga utan avslutad 
gymnasieutbildning, unga födda utanför Europa och personer med funktions-
nedsättningar, som har det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Av 
målgruppen unga vuxna utanför arbetsmarknaden är ca 60 procent manliga och ca 40 
procent kvinnliga sökande, enligt Arbetsförmedlingen. Kortutbildade och utrikesfödda 
ungdomar är överrepresenterade inom målgruppen UVAS - ungdomar som varken 
arbetar eller studerar, där ungefär hälften har avslutat en förgymnasial utbildning. 
Denna målgrupp bor oftast i de ekonomiskt utsatta områdena i staden. 
 
Utifrån Försäkringskassans uppdrag och statistik från april 2017 fanns det 1 070 
kvinnor och 1286 män i åldern 19-29 år som uppbar aktivitetsersättning, boende inom 
Stockholms stad. Unga vuxna med aktivitetsersättning är också en målgrupp som har 
haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.  
 
Målgruppen unga vuxna är ingen homogen grupp och därmed har individerna 
varierande behov av insatser. Det som uppmärksammats i flera rapporter är den ökade 
psykiska ohälsan hos unga vuxna. Enligt en rapport av Landstingsrevisionerna varierar 
tillgången till psykiatrisk vård för unga, där det största utbudet finns i vissa delar av 
länets norra sida. Granskningen visar också att ökning av vårdkonsumtion bland unga 
vuxna är högre än hos andra målgrupper. Ökningen av unga patienter har främst skett 
inom den psykiatriska öppenvården.  
 

Uppdrag från styrelsen 
Samordningsförbundet Stockholms stad bildades i mars 2016 och ägs av Stockholms 
stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting. Lagen 
om finansiell samordning (2003:1210) möjliggör att dessa fyra parter har 
förutsättningar att samverka kring personer i arbetsför ålder som är i behov av 
samordnade insatser. Samordningsförbundet fick i uppdrag i verksamhetsplanen för 
2016 att kartlägga vilka behov och insatser respektive part har för gruppen unga vuxna 
16-29 år. Kartläggningen ska också syfta till att undersöka om det är möjligt att vid 
behov använda sig av varandras insatser. Det är överenskommet att förbundets 
beredningsgrupp fungerar som stöd i framtagandet av denna rapport. Målet är att 
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kartläggningen ska vara klar under 2016 och återrapportering ska ske till 
beredningsgruppen i januari samt till styrelsen vid årets första styrelsemöte för 2017.  

Målgrupp 
Målgruppen är unga vuxna 16-29 år bosatta inom Stockholms stad. Definitionen 
ungdom eller unga vuxna varierar mellan myndigheterna. Till exempel hos 
Arbetsförmedlingen definieras sökanden i åldern16-24 år som målgruppen unga vuxna 
men inom Stockholms stads verksamheter definieras ungdomar och unga vuxna oftast 
som 16-29 år. Försäkringskassans uppdrag med aktivitetsersättning gäller för vissa 
unga vuxna mellan 19-29 år. Inom Landstingets verksamheter används olika 
åldersbegränsningar, flera mottagningar jobbar med målgruppen unga vuxna 18-23 år.  
Alltså varierar definitionerna kring målgruppen unga vuxna. I denna rapport används 
begreppet unga vuxna och syftar till personer i åldern 16-29 år.  

Syfte 
Kartläggningen syftar till att undersöka vilka insatser de fyra parterna erbjuder för 
målgruppen unga vuxna samt om det saknas några insatser för denna målgrupp. I 
möten med personalen har det även diskuterats till vilken mån det uppfattas möjligt att 
använda sig av varandras insatser och bygga fungerande kedjor av insatser, 
gemensamt i samverkan samt generellt om samverkansbehoven hos parterna. I 
rapporten finns även ett avsnitt om de unga vuxnas delaktighet som diskuterades vid 
Samordningsförbundets frukostmöte i december 2016.  

Material 
Framtagandet av denna rapport har gjorts genom att sammanställa redan befintliga 
kartläggningar och sammanställningar kring insatser för målgruppen samt information 
från respektive parts hemsida. I arbetet har också flera intervjuer genomförts med 
nyckelpersoner inom Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Landstinget som arbetar med målgruppen. Rapporten syftar inte till att ge en 
heltäckande bild av alla de befintliga insatser som finns för målgruppen, eftersom 
insatserna kan variera över tid.  Rapporten ska ge exempel på insatser hos de fyra 
parterna samt belysa behov av samverkansområden. Målet är också att denna rapport 
ska kompletteras med en resursbank på samordningsförbundets hemsida, där aktuell 
information om insatserna med kontaktuppgifterna för respektive insats ska finnas. 
Denna rapport syftar också till att belysa de utmaningar som kan behöva fokuseras på 
inom samordningsförbundets framtida verksamhet. 
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Redovisning av befintliga insatser  
 

a. Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen har ett utbud av insatser som erbjuds nationellt men erbjuder även 
olika lokala insatser och aktiviteter, som varierar från kontor till kontor. En del av de 
lokala insatserna görs i samverkan med Stockholms stad och inom ramen för 
samverkansöverenskommelsen DUA, delegation för unga och nyanlända till arbete, 
som reglerar samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms stad i hög grad. 
Överenskommelsen syftar till att unga 16-24 år ska komma ut i arbete, utbildning eller i 
en insats inom 90 dagar. Parterna har en intention att även unga vuxna 25-29 år ska 
inkluderas i denna överenskommelse i framtiden. 
 
Arbetsförmedlingens nationella arbetsmarknadsinsatser 

• Stöd och matchning, praktik, arbetsträning 
• Yrkesintroduktionsanställningar, traineejobb 
• Utbildningskontrakt 
• Jobbgaranti för ungdomar 
• Olika former av anställningsstöd  

 
Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan 
Förutom ordinarie verksamhet inom Arbetsförmedlingen finns det även särskilda 
satsningar för målgruppen unga med nedsatt arbetsförmåga. Ingången till Stockholm 
Samverkan går via vanliga Arbetsförmedlingen eller via Försäkringskassan (unga 
vuxna med aktivitetsersättning).  
 
 
UngKomp för målgruppen 16-24 år 

Genom att implementera tidigare ESF-projektet Unga in, skalas beprövad erfarenhet 
upp och etableras under åren 2015-2018. UngKOMP utgör också en viktig 
utvecklingsplattform i Arbetsförmedlingens övergripande förnyelsearbete i syfte att öka 
förtroende för och effektivitet vid myndigheten. UngKOMP vid Fryshuset är en del av 
Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan. Syftet med UngKOMP är att genom 
samlokalisering i multikompetenta team utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 
och kommunen.  

Målgruppen för UngKomp är ungdomar som kommunen eller Arbetsförmedlingen 
bedömer har behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det 
offentliga samhället, för att etablera sig på arbetsmarknaden: 

 Unga 16-24 år som varit inskrivna vid Arbetsförmedling eller i kommun, sex 
månader eller längre.  

 Unga 16-24 år som varit inskrivna vid Arbetsförmedling eller i kommun minst 
två gånger under de senaste sex månaderna. 

 Unga 16-24 år inskrivna vid Arbetsförmedling eller i kommun, med svårigheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden ska kunna erbjudas tidigt stöd 

 
Mer information om verksamheterna inom Stockholm Samverkan: 
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt/Hitta-din-
arbetsformedling/Kontorssidor/Region-Stockholm/Stockholm/Stockholm-
Samverkan.html 

https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt/Hitta-din-arbetsformedling/Kontorssidor/Region-Stockholm/Stockholm/Stockholm-Samverkan.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt/Hitta-din-arbetsformedling/Kontorssidor/Region-Stockholm/Stockholm/Stockholm-Samverkan.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt/Hitta-din-arbetsformedling/Kontorssidor/Region-Stockholm/Stockholm/Stockholm-Samverkan.html
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Lokala aktiviteter 
De lokala arbetsförmedlingskontoren erbjuder en rad olika gruppaktiviteter och 
rekryteringsträffar. För mer information kontakta respektive Arbetsförmedlingskontor.  
 

b. Försäkringskassan 
Försäkringskassans uppdrag är att:  

• Ansvar för att utreda och samordna de insatser som behövs för sjukskrivna 
• Unga med aktivitetsersättning 
• Ersättning för individuella insatser för att bibehålla eller öka arbetsförmågan 

Uppdraget att samordna insatser innebär inte att Försäkringskassan övertar ansvaret 
från respektive rehabiliteringsaktör (t.ex. arbetsgivare, hälso- och sjukvården, 
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten) för att genomföra  insatser.  
 
Unga med aktivitetsersättning 
Försäkringskassan erbjuder inte aktiviteter för unga men betalar ut aktivitetsersättning 
till personer som inte fyllt 30 år och inte kommer kunna arbeta heltid på grund av 
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år. Försäkringskassan kan 
också bevilja medel för enstaka aktiviteter som bedöms kunna föra personer närmare 
arbetsmarknaden.  
 
Mer information:  
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/aktivitets
ersattning 
 

c. Stockholms läns landsting 

Ungdomsmottagningar 
Ungdomsmottagningar finns runt om i Stockholm och erbjuder framförallt vård inom 
sexuell hälsa och identitets- och personlighetsutveckling. Mottagningarna ska också 
bedriva ett hälsofrämjande arbete. Ungdomsmottagningarnas arbete sker i samverkan 
mellan landstinget, som står för barnmorske-och läkarinsatserna och kommunen, som 
erbjuder kuratorinsatser. Målgruppen är ungdomar 12-22 år. 
 
Psykiatrisk vård  
Vad det gäller psykiatrisk vård för unga vuxna inom Stockholms läns landsting har 
Stockholms läns sjukvårdsområde ett uppdrag att tillhandahålla särskilda mottagningar 
för unga vuxna 18-25 år, där åldersgränsen ska kunna tillämpas flexibelt för att 
underlätta övergången från olika vårdenheterna. Hälsofrämjande insatser så som 
patientens medverkan i planeringen, inkluderande av anhöriga, promenader, lätt 
gymnastik mm. ska erbjudas både inom i den slutna och den öppna vården. 
 
Psykiatriska öppenvårdsmottagningar riktade mot unga vuxna inom Stockholms stad 
 
Järva Unga Specialistcenter, ett samarbetsprojekt mellan Maria Ungdom, 
Beroendecentrum SLL, Praktikertjänst Psykiatri Järva och PRIMA Barn och 
Ungdomspsykiatri för ungdomar och unga vuxna mellan 16-25 år med samtidig eller  
risk för samtidig psykisk ohälsa och missbruk. 
Mottagningar i Kista, Spånga och Rinkeby.  
 
Mer information: www.jarvaunga.se 
 

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/aktivitetsersattning
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/aktivitetsersattning
http://www.jarvaunga.se/
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Allmänpsykiatriska mottagningen, Unga Vuxna, Norra Stockholms Psykiatri 
(PSNS), mottagning vid Stureplan för patienter 18-23 år gamla, patienter med 
avgränsad allmänpsykiatrisk sjukdomsproblematik behandlas på mottagningen, 
andra, som psykospatienter, flyttas över till särskilda mottagningar.  
 
Psykiatri Sydväst (PSSV) som bedriver vuxenpsykiatrisk vård med mottagningar 
och avdelningar i Huddinge, Älvsjö och Botkyrka saknar i dagsläget 
specialiserat mottagande för unga vuxna. 
 
Psykiatri Södra Stockholm  
Mottagning för unga vuxna Globen inom Psykiatri Södra Stockholm tar emot unga 
vuxna mellan 18 till 24 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av olika 
psykiatriska tillstånd.  
 
Dessutom finns en speciell enhet vid Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ) 
som har ett mottagningsteam för barn och ungdomar under 20 år, en dagenhet i 
mellanvården för patienter 16-20 år, samt en vårdavdelning för patienter upp till 19 år. 
SCÄ tar emot patienter från hela länet. 
 
Mer information: http://stockholmatstorningar.se/ 
 
Maria Ungdom, som utgör en del av Beroendecentrum SLL, (BCS) har en 
sammanhängande vårdkedja för ungdomar med missbruk eller risk för att utveckla 
sådant, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet med länsövergripande 
verksamhet. Det finns totalt 22 Mini Marior (lokala öppenvårdsmottagningar i 
samverkan med respektive kommuns socialtjänst), samt utredningsteam, specialiserad 
ungdomsmottagning och en livsstilsmottagning (på Riddargatan). Maria Ungdom riktar 
sig till unga vuxna upp till 20 års ålder, men livsstilsmottagningens tar emot patienter i 
åldersspannet 18-25 år. 
 
Husläkarmottagningar 
Husläkarmottagningar med basal hemsjukvård erbjuder första linjens psykiatri för 
samtliga patienter. Husläkarmottagningarnas uppdrag är att svara för befolkningens 
behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering 
omfattar patienter med psykisk ohälsa. Det är tydligt uttalat i regelboken att 
mottagningarna ska vara förstahandsvalet för hälso- och sjukvård i linje med vård på 
rätt nivå. I uppdraget ingår bl.a. att tillhandahålla psykosociala insatser. 
 
Primärvårdsrehabilitering 
Ett samlat uppdrag med rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 
dietister och i vissa fall naprapater, kiropraktorer eller neuroteam. 
Primärvårdsrehabilitering är första linjens rehabilitering.  
 
Barn och ungdomspsykiatrin, BUP 
Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder psykiatrisk specialistvård för barn och unga upp 
till 18 år.  
 
Nyhet för 2017 är individuella insatser för barn (0-10 år) och unga (16-17 år) med 
autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning. Landstinget erbjuder 
redan grupp- och kursinsatser för barn (0-17 år) och för deras närstående och för 
vuxna med autism. För ungdomar med ADHD samt deras föräldrar finns även kurser 

http://stockholmatstorningar.se/
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och andra gruppaktiviteter vid Habilitering & Hälsas ADHD-center. Målgruppen är unga 
vuxna till och med 25 år.  
 
Mer information finns på www.habilitering.se 
 
 

d. Stockholms stad 

1. Arbetsmarknadsförvaltningen  
 
Jobbtorg Stockholm är Stockholms stads egna verksamhet och fungerar som en 
gemensam ingång till stadens olika arbetsmarknadsinsatser. Jobbtorgen har flera 
enheter runt om i Stockholm. För målgruppen unga vuxna 16-29 år finns det numera 
ett antal specifika enheter, där stadens ungdomar erbjuds stöd till egen försörjning 
genom arbete och studier. Alla unga vuxna under 30 år som saknar arbete är 
välkomna till Jobbtorg Stockholm oavsett om ungdomen har kontakt med andra 
myndigheter eller inte. I uppdraget ingår, förutom att arbeta med personer som ansöker 
om försörjningsstöd och saknar arbete, även att söka upp och erbjuda samma insatser 
för ungdomar som inte ansöker om ekonomiskt bistånd men som saknar egen 
försörjning. Insatserna inom Jobbtorg Stockholm riktar sig till ungdomar som står långt 
ifrån arbetsmarknaden och behöver mer stöd och därmed fungerar de som ett 
komplement till Arbetsförmedlingens utbud. 
 
Jobbtorg Unga Globen- Skärholmen har lokaler både vid Globen och i Skärholmen  
Globen: Palmfeltsvägen 1E  
Kontakt: jobbtorg.globen@stockholm.se 
Tel. 08-508 491 28   
Upptagningsområde: Stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, 
Kungsholmen, Norrmalm, Skarpnäck, Södermalm och Östermalm. 
 
Skärholmen, Ekholmsvägen 34 
Kontakt: jobbtorgunga.skarholmen@stockholm.se  
Tel. 08-508 491 38 
Upptagningsområde: Stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen 
och Älvsjö. 
 
På Järvafältet finns Jobbtorg Unga Kista som har sina lokaler inne i Gallerian i Kista 
centrum 
Kontakt: jobbtorg-kistaunga.amf@stockholm.se  
Tel. 08-508 359 60 
Upptagningsområde: Stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga- Tensta. 
 
Unga vuxna mellan 16-29 år boende inom stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby 
och Bromma kan vända sig till Jobbtorg Vällingby, Vällingbyplan 7 
Kontakt: jobbtorg-vallingby.amf@stockholm.se  
Tel. 08-508 356 50 
 
Alla Jobbtorg erbjuder 

 Kartläggning och individuell planering 

 Studie- och yrkesvägledning 

http://www.habilitering.se/
mailto:jobbtorg.globen@stockholm.se
mailto:jobbtorgunga.skarholmen@stockholm.se
mailto:jobbtorg-kistaunga.amf@stockholm.se
mailto:jobbtorg-vallingby.amf@stockholm.se
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 Stöd av coach och matchare. Coachen ansvarar tillsammans med ungdomen 
för att göra upp en plan mot arbete/studier. Matcharen ansvarar för kontakter 
med arbetsgivare och ta fram arbets- och praktikplatser.  

 Stöd i att skriva ansökningshandlingar och söka jobb 

 Aktiv matchning mot lediga jobb och hjälp att hitta praktikplats 

 Kortare yrkesintroduktionskurser och förberederande aktiviteter inför arbetslivet 

 Olika typer av kommunala visstidsanställningar/ungdomsanställningar inom 
stadens verksamheter 

 Arbetsträning  
 
Insatser för målgruppen Resurs 
På de lokala Jobbtorgen erbjuds särskilt anpassade insatser för målgruppen arbetslösa 
ungdomar med funktionsvariationer och/eller unga med socialmedicinska hinder, som 
bedömts ha förutsättningar att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Förutom individuell coachning och vägledning erbjuds insatser som arbetsträning, 
supported employment och IPS (individual placement and support). 
 
Förutom de lokala ungdomstorgen erbjuder Jobbtorg Stockholm ytterligare 
verksamheter för unga i åldern 20-29 år. Verksamheten Ung i Centrum finns på 
Hornsgatan 124 och fokuserar på insatser för unga med liten eller ingen erfarenhet av 
arbetsmarknaden, genom att skapa inspiration, motivation och lust att utvecklas vidare.  
Ung i Centrums insatser är även lämpliga för ungdomar med avbrutna studier.  
 
SELMA: 3 veckors förstärkt arbetssökeri 
FILUR: 8 veckors självstärkande program där 4 veckors praktik ingår.  
SUVAS – Ung i Centrum samordnar uppdraget uppsökande av 20-29 åringar som 
varken arbetar eller studerar (SUVAS= Stockholms unga vuxna arbetar eller studerar).  
 
Verksamheten Ung i Centrum erbjuder även handledarutbildningar för arbetsgivare 
inom stadens verksamheter som tar emot ungdomar på praktik/anställning.  
 
Mer information: ungicentrum@stockholm.se  
Tel. 08-508 355 81 
http://www.stockholm.se/-
/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=51c340d9b90243d890aa214556cf2da4 
 
Alfa och IPS-metod 
Alfas verksamhet riktar sig till personer med långvarig funktionsnedsättning på grund 
av psykisk ohälsa boende i Stockholms stad och som har kontakt med kommunens 
socialpsykiatri eller en pågående vårdkontakt inom specialistpsykatrin och som vill 
komma ut i arbete, studier eller annan sysselsättning.  
Alfas verksamhet riktar sig inte enbart mot unga vuxna men har en ambition att nå ut 
särskilt till denna målgrupp. Alfa erbjuder även PEER-support i form av studiecirklar.  
Inom Alfa erbjuds enskilda vägledningssamtal, information om möjligheter till 
sysselsättning, arbete och praktik. Verksamheten erbjuder även stöd i att finna, få och 
behålla ett arbete eller studieplats genom metoden IPS – individual placement and 
support (IPS). IPS är en form av metoden supported employment och fokuserar på att 
hitta en lämplig plats åt individen på den reguljära arbetsmarknaden. I IPS-metoden tas 
hänsyn till de individuella önskemålen och metoden baseras på ett långsiktigt stöd för 
individen. Alfa finns på Jobbtorg City i Saluhallarna vid Medborgarplatsen.  
 
Mer information: alfa@stockholm.se  Tel. 08-50849090 

mailto:ungicentrum@stockholm.se
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=51c340d9b90243d890aa214556cf2da4
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=51c340d9b90243d890aa214556cf2da4
mailto:alfa@stockholm.se
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Målgruppen 16-19 åringar 
Uppsökande verksamhet 
Jobbtorg Stockholm söker upp alla ungdomar 16-19 år som varken arbetar eller 
studerar. Arbetet sker i samverkan med utbildningsförvaltningens gymnasiesluss, då 
målet oftast är att ungdomen ska tillbaka till studierna. Ungdomarna har även tillgång 
till alla de insatser som finns inom Jobbtorg Stockholm. 
 
AIM 
Verksamheten inom AIM på Åsögatan riktar sig till målgruppen 16-19 år och erbjuder 
vägledningssamtal, studiebesök och andra förberedande aktiviteter.  
 
Mer information: 16-19@stockholm.se  
www.stockholm.se/Arbete/Ung-utan-jobb/16-19/Aim---var-oppna-verksamhet/ 
 
Sommarjobb 
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för samordningen av sommarjobb för 16-19 
åringar. Stockholms stads verksamheter tar emot ungdomar under tre veckorsperioder 
då ungdomen arbetar sex timmar/dag.  
 
Mer information: www.stockholm.se/sommarjobb 
 
Målgruppen 20-29 år 
Jobbtorg Stockholm erbjuder alla ungdomar upp till 30 år att ta del Jobbtorgens utbud 
av insatser.  
SUVAS – Stockholms unga vuxna arbetar eller studerar. Inom SUVAS söker 
personalen upp målgruppen unga vuxna 20-29 år som inte studerar eller jobbar. 
SUVAS arbetar med olika metoder för att nå målgruppen, bl.a. genom att bjuda in 
anhöriga till ungdomen och via de anhöriga komma i kontakt med de unga arbetslösa.  
 
Mer information: suvas@stockholm.se 
www.stockholm.se/Arbete/Ung-utan-jobb/20-24-ar-utan-jobb-eller-annan-
sysselsattning/ 
 
Jobbstart 
Jobbstart är Jobbtorg Stockholms egen utförarenhet som erbjuder olika former av 
arbetsträning och arbetsprövning. För unga vuxna har Jobbstart utvecklat en särskild 
arbetsträning/prövning i verkstadsmiljö. Inom Jobbstart finns det också tillgång till KBT-
stöd och hälsopedagoger. Även Jobbstart arbetar med att ordna olika rekryteringar.  
 
Mer information:  
www.stockholm.se/Arbete/Fran-bidrag-till-jobb/Jobbtorg-Stockholm/Jobbstart/ 
 
Vuxenutbildning 
Inom Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuds kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasienivå, både inom egen regi och inom upphandlade 
utbildningsanordnare.  
 
Mer information: www.stockholm.se/ForskolaSkola/Vuxenutbildning/Komvux/ 
 
Yrkesplus 
Inom vuxenutbildning bedrivs också YrkesPlus som riktar sig till unga 20-29 år. I 
YrkesPlus ingår det en tre månader lång introduktionsdel samt individuellt stöd för 

mailto:16-19@stockholm.se
http://www.stockholm.se/Arbete/Ung-utan-jobb/16-19/Aim---var-oppna-verksamhet/
http://www.stockholm.se/sommarjobb
mailto:suvas@stockholm.se
http://www.stockholm.se/Arbete/Ung-utan-jobb/20-24-ar-utan-jobb-eller-annan-sysselsattning/
http://www.stockholm.se/Arbete/Ung-utan-jobb/20-24-ar-utan-jobb-eller-annan-sysselsattning/
http://www.stockholm.se/Arbete/Fran-bidrag-till-jobb/Jobbtorg-Stockholm/Jobbstart/
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Vuxenutbildning/Komvux/
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personen både inför och under utbildningen. Målgruppen är unga vuxna som varken 
studerar eller arbetar och som saknar slutbetyg från gymnasiet och har klarat svenska 
på grundskolenivå. 
 
Mer information: yrkesplus@stockholm.se 
www.stockholm.se/ForskolaSkola/Vuxenutbildning/Komvux/YrkesPlus/ 
 
 
Lärvux 
Särskild utbildning både på grundläggande och gymnasial nivå för personer med lindrig 
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.  
 
Mer information: www.larvux.stockholm.se/ 
 
Svenska för invandrare SFI 
SFI-undervisning finns både inom egen regi och inom upphandlade aktörer. SFI 
erbjuds också vissa inriktningar inom SFI utifrån individens tidigare yrkeskompetens.  
 
Mer info: SFI-centrum 08-508 35 450 
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Svenskundervisning-for-invandrare-sfi/ 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder också språkstödjande insatser i form av praktik 
med coachning och stöd på modersmål (arabiska, somaliska och tigrinja).  
 
Mer information: efsi@stockholm.se 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala skolverksamheten och 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
Skolslussen ansvarar för placeringar på skolorna. Dit kan ungdomar som saknar 
studieplats vända sig. Erbjuder även studie-och yrkesvägledning.  
 
Mer information: skolslussengymn.utbildning@stockholm.se 
 
www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/Skolslussen/ 
 
SUSA 
ESF-finansierat projekt för med förstärkta vägledningsinsatser för målgruppen 15-19 år 
för att ungdomar som riskerar hamna utanför ska påbörja och fullfölja studier på 
gymnasienivå alternativt börjar arbeta. Projektet pågår 2015-09-01 – 2019-08-30.  
 
Mer information: tel. 08-508 348 08 
 

2. Socialförvaltningen 
 
SIG – sociala insatsgrupper 
Socialförvaltningen är samordnare för ett treårigt projekt om sociala insatsgrupper som 
riktar sig för målgruppen unga utan arbete med kopplingar till kriminella aktiviteter. 
Projektet sker i samverkan med framför allt med närpolisen och syftar att stötta 
ungdomen att ta steget mot arbete och ordinarie samhällsstrukturer. SIG unga upp till 

mailto:yrkesplus@stockholm.se
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Vuxenutbildning/Komvux/YrkesPlus/
http://www.larvux.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Svenskundervisning-for-invandrare-sfi/
mailto:efsi@stockholm.se
mailto:skolslussengymn.utbildning@stockholm.se
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/Skolslussen/
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18 år finns i 13 av 14 stadsdelsförvaltningar och har implementerats. SIG för 
målgruppen 19-29 år startade på Järva (Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta) Därefter 
har Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Hässelby-Vällingby och också 
arbetat med sociala insatsgrupper för 19-29 åringar. 
 
 
Framtid Stockholm 
Framtid Stockholm bedriver öppenvårdsinsatser för barn och unga. Enheten erbjuder 
ett likvärdigt och transparent utbud av sociala stöd- och behandlingsinsatser och är 
en enkel ingång för ungdomar, föräldrar och samarbetsparter. Inom Framtid Stockholm 
finns följande åtgärdande insatser: 
 
Mini Maria Stockholm: utredning och behandling som vänder sig till ungdomar med 
riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger. 
 
Socialtjänst hos polis (SHP) bemannar tre polisområdena i staden med 
socialsekreterare i syfte att tidigt uppmärksamma ungdomar misstänkta för brott samt 
erbjuda stöd till ungdomar som utsatts för brott. SHP erbjuder medling vid brott mellan 
målsägare och gärningsperson. Socialsekreterarna närvarar vid polisförhör med 
ungdomar under 18 år misstänkta för brott (på uppdrag av socialtjänst). På uppdrag av 
socialtjänst eller socialjour besöker SHP frihetsberövade ungdomar i arrester och 
häkten för bedömning vid behov. 
 
Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) 
I stället för att placeras på behandlingshem eller annan institution kan ungdomar som 
dömts till ungdomsvård i vissa fall tilldelas en särskilt kvalificerad kontaktperson 
(SKKP) som ska följa ungdomens utveckling och ge stöd på hemmaplan. Åtgärden är 
avsedd att användas för att ge stöd och vägledning åt unga under 21 år med svårare 
problematik, ett omfattande vårdbehov och hög risk för missbruk och kriminalitet. 
 
Ungdomsjour 
Ungdomsjourens uppdrag är att under dagar, kvällar, nätter och helger bedriva socialt 
uppsökande arbete med barn och ungdomar. Syftet är att förebygga att de hamnar i 
missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. 
Personal från ungdomsjouren är också med vid polisförhör. Syftet är att fånga upp 
ungdomar som behöver socialtjänstens stöd. Ungdomsjouren arbetar tillsammans med 
Länskriminalens Ungdomssektion i samverkan med landstinget (MUMIN). Uppdraget 
är att snabbt hitta och erbjuda behandling till barn och ungdomar med missbruk. 
 
Ungdomstjänst 
Stockholms Ungdomstjänst erbjuder stöd till ungdomar på flera sätt. Ungdomstjänsten 
utgör även Stockholms stads centrala resurs för att genomföra påföljden 
ungdomstjänst och insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. I ungdomstjänsten får 
ungdomar som begått brott arbeta av sitt straff genom oavlönat arbete. Ungdomstjänst 
är en påföljd för unga lagöverträdare (upp till 21 år). 
 
Mer information om Framtid Stockholms insatser: 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Oppenvardsinsatser-for-
barn-unga-och-familjer/?kontakt= 
 
 

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Oppenvardsinsatser-for-barn-unga-och-familjer/?kontakt
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Oppenvardsinsatser-for-barn-unga-och-familjer/?kontakt
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Oppenvardsinsatser-for-barn-unga-och-familjer/?kontakt
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Stadsdelsförvaltningar 
Försörjningsstöd 
Möjlighet att ansöka försörjningsstöd finns för 18–20-åringar som inte går i skolan. 
Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om 
ungdomen går i skolan (gymnasiet) men fyllt 18 år förlängs skyldigheten. Föräldrarnas 
skyldighet att försörja sina barn gäller då tills ungdomen gått ut skolan, men inte efter 
ungdomen fyllt 21 år.  
 
Stadsdelsförvaltningarnas arbetsmarknadsinsatser 
Vissa stadsdelsförvaltningar har egna arbetsmarknadsinsatser, främst arbetsträning i 
olika former. Dessa insatser vänder sig oftast till personer med psykisk ohälsa eller 
beroende problematik.  
 
Kravatten  
Kravatten är en mötesplats för unga vuxna 18-35 år boende i Hägersten-Liljeholmen 
och som behöver stöd på grund av psykiskt mående. Adress: Selmedalsvägen 38 
12937 Hägersten Mer information 
Mer information: www.kravatten.se 
 
 

Samverkan mellan parterna 
Formerna av samverkan samt kunskapen om varandras uppdrag och insatser varierar 
mellan parterna. Vid intervjuerna lyftes det att flera av parterna önskar få mer aktuell 
information om de andras uppdrag och insatser. Generellt kan sägas att den part som 
ofta önskas mera kontakt med är psykiatrin inom landstinget. Det verkar dock finnas en 
del oklarheter kring om kontakt med psykiatrin syftar på primärvårdens ansvarsområde 
eller på de psykiatriska mottagningarnas.  
 
En vanlig förekommande samverkan är tvåpartssamverkan och det finns flera 
exemplen på den formaliserade tvåpartssamverkan.  
Samverkansöverenskommelsen DUA mellan staden och Arbetsförmedlingen styr 
samverkan i hög utsträckning hos dessa parter där även samlokalisering är en del det 
långsiktiga samarbetet. Uppdragen för Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm är 
snarlika och en del av verksamheterna/projekten bedrivs redan i samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och Stockholms stad. Utifrån samlokaliseringsplanerna kommer 
samverkan och de gemensamma planeringarna för målgruppen unga vuxna förstärkas 
ytterligare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har formaliserad samverkan 
kring gemensamma möten och vid rehabilitering arbetar ofta flera parter parallellt med 
individen. Hälso- och sjukvård tillsammans med Socialtjänsten använder sig av 
samordnad individuell plan, så kallad SIP. 
 
 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
Gemensam kartläggning 
Gemensam kartläggning (GK) kan initieras både av Försäkringskassan och av 
Arbetsförmedlingen. GK är ett förutsättningslöst möte där syftet är att utreda 
tillsammans med kunden om hen är redo för att påbörja en arbetslivsinriktad 
rehabilitering och därmed skrivas in i det förstärkta samarbetet Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Oftast medverkar individen själv, eventuellt stödperson, 
handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men även handläggare 
från socialtjänsten kan vara med. 

http://www.kravatten.se/
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Överlämningsmöte  
Försäkringskassan erbjuder kunden ett överlämningsmöte till Arbetsförmedlingen när 
Försäkringskassan har fattat ett beslut om avslag, eller minskning/indragning av 
aktivitetsersättning. Mötet med Arbetsförmedlingen är individens men handläggaren 
från Försäkringskassan finns med ifall det behövs tydliggöranden kring 
Försäkringskassans beslut.  
 
Kontaktmöten  
Handläggaren på Försäkringskassan ska erbjuda ett kontaktmöte till kunden vid dag 91 
(eller tidigare) vid en sjukskrivning om det bedöms att det finns risk för att hen inte 
kommer att kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare före dag 181. Ett kontaktmöte 
med Arbetsförmedlingen är ett erbjudande, det vill säga upp till individen att välja. I 
förarbetena framhåller man vikten av att ge den försäkrade en möjlighet att etablera en 
kontakt med Arbetsförmedlingen, även om möjligheterna till arbete hos arbetsgivaren 
framöver inte är helt uttömda. Kontakten med Arbetsförmedlingen ska ge den 
försäkrade en möjlighet att pröva andra och kanske långsiktigt bättre vägar tillbaka i 
arbete  
 
Det förstärkta samarbetet 
Det förstärkta samarbetet innebär att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan aktivt 
samarbetar när en kund antas kunna få eller återfå arbetsförmåga och därmed bedöms 
kunna tillgodogöra sig arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Syftet med det 
förstärkta samarbetet är att öka kundens förutsättningar att utveckla eller återfå 
arbetsförmågan och därmed kunna återgå i, eller få, arbete. Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan samarbetar och bistår med det stöd som respektive myndighet kan 
ge. Kundens delaktighet är en förutsättning för att insatserna ska ha framgång. 
Vårdgivarens medverkan är angelägen. Andra viktiga aktörer är arbetsgivare och 
kommun. Det förstärkta samarbetet består alltså av två delar: den gemensamma 
kartläggningen och aktiva insatser.  
 
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
Samordnad individuell plan (SIP) 
SIP kan upprättas tillsammans med individen om det finns behov av insatser från både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras. SIP är 
lagstadgad sedan 2010 och de ungas behov och önskemål ska utgöra utgångspunkten 
för SIP. Det pågår ett utvecklingsarbete inom SKL - för ett utvidgat SIP för att 
underlätta inträde och/eller återgång till arbetsmarknaden där alla fyra parter ska ingå i 
en så kallad jobb-SIP.  
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Identifierade hinder för samverkan 
Utifrån denna sammanställning kan det konstateras att målgruppen unga vuxna 
boende i Stockholm generellt är välförsedda med insatser för att öka möjligheter till 
arbete och egen försörjning. I dialog med parterna lyfts dock olika utmaningar för den 
framtida samverkan. 
 
Information och kunskap 
Kunskap och kännedom om varandras uppdrag och insatser varierar mellan parterna. 
Det kan konstateras att det finns ett behov av information om vad som erbjuds för 
målgruppen hos parterna, som inte har så nära samverkan i vardagen. Till exempel 
personalen inom landstingets verksamheter betonade vikten att få veta mera vad som 
erbjuds för målgruppen unga vuxna inom Arbetsförmedlingen och inom stadens 
verksamheter.  
 
Tillgång till varandras insatser 
Upphandlingsregler kring Arbetsförmedlingens egna upphandlade insatser hindrar 
Arbetsförmedlingen från att använda sig av kommunala insatserna, med bibehållet 
aktivitetsstöd. Frågan har ställts till samordningsförbundens Nationella Råd om 
deltagare inom samordningsförbundets insatser kan behålla aktivitetsstöd vid 
deltagande i kommunens insatser. Frågan har besvarats nekande av Nationella Rådet, 
som menar att aktivitetsstöd lämnas enbart till dem som deltar i något av de 
arbetsmarknadspolitiska programmen  som individen anvisas till av 
Arbetsförmedlingen.  
 
Kontaktvägar 
Flera medarbetare lyfter vikten av att få direkta kontaktvägar till de övriga parterna. 
Den samverkanspart som främst efterlyses av de övriga parterna är psykiatrin. Flera 
unga vuxna bedöms behöva stöd från psykiatrin samtidigt som de deltar i andra 
insatser. Samverkansparterna önskar därför tydliga kontaktvägar till psykiatrin för att 
kunna göra en gemensam planering tillsammans med individen. Även psykiatrin 
efterlyser information om andra parters insatser och samverkan för att stötta 
ungdomen vidare. Ett önskemål från samverkansparterna är också att psykiatrin skulle 
arbeta mera uppsökande. En annan viktig punkt som har lyfts är vikten av att prioritera 
samverkan mellan myndigheter och delta i möten som en annan samverkanspart kallar 
till.  
 
Ansvarsfördelning 
Utifrån de uppdrag som respektive part har kan individer ibland hamna i gråzonen där 
ansvarsfördelningen upplevs som otydlig. Det saknas kunskap om parternas uppdrag 
och ansvarsområden, och om vad som ingår i respektive parts uppdrag. Ett exempel 
på detta är Försäkringskassans samordningsansvar vars innehåll uppfattas ibland som 
otydligt.  
 
Samsyn 
Även avsaknad av samsyn och gemensamma mål lyftes upp i diskussionen kring 
samverkan mellan parterna. Ibland uppstår det olika syn på vilka insatser eller vilken 
planering som är den bästa för individen, till exempel om sjukskrivning eller aktivitet är 
den bästa vägen för individen. Detta kan bero på okunskap kring vilka aktiviteter som 
finns tillgängliga istället för en sjukskrivning.  
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Sysselsättning eller reguljär arbetsmarknad? 
En utmaning som identifierats är att gruppen unga vuxna med biståndsbedömd 
sysselsättning har svårt att ta steget till arbete och studier. Det har visat sig att de 
yngre söker sig hellre till praktikplatser än till de biståndsbedömda 
sysselsättningsverksamheterna och att vägen från biståndsbedömd sysselsättning 
vidare till reguljär arbetsmarknad kan upplevas svår. En bidragande orsak till detta är 
oron över individens ekonomi vid ändring från sysselsättning till annan insats.  

 
Intern samverkan 
Inom Landstinget har det identifierats ett behov av ökad samverkan vid patientens 
övergång från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) till vuxenpsykiatrin. För att kunna 
möta detta behov ska den psykiatriska vården för unga organiseras i form av särskilda 
mottagningar inom vuxenpsykiatrin. Inom Stockholms stad olika förvaltningar arbetas 
det med snarlika uppdrag och det finns risk för dubbelarbete. Att få kunskap om allt 
utvecklingsarbete som pågår upplevs svårt. Även den interna samverkan inom en 
förvaltning kan vara en utmaning, medarbetare inom Stockholms stads 
Socialförvaltning lyfter den interna samverkan som ett hinder.  
 
 
Konkurrens om deltagare 
Eftersom både Arbetsförmedlingen och stadens Arbetsmarknadsförvaltning erbjuder 
ett brett utbud av insatser för målgruppen unga vuxna kan det ibland uppstå 
konkurrens om deltagare.  

 
Förväntningar på Försäkringskassan samordningsuppdrag 
Det finns förväntningar på Försäkringskassans samordningsuppdrag som inte alltid 
överensstämmer med det uppdraget som myndigheten har. Försäkringskassan ska 
vara samordnare men inte genomförare av insatser.  
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Vad saknas för målgruppen eller i samverkan 
Generellt kan det sägas att i Stockholm finns det stora satsningar för målgruppen unga 
vuxna. Medarbetarna som intervjuats anser att det finns ett stort utbud av insatser för 
målgruppen. Insatser som saknas för målgruppen unga vuxna gäller främst unga 
personer med psykisk ohälsa eller unga med aktivitetsersättning. Det finns behov av 
att arbeta vidare med dessa gruppers möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Önskemålen handlar om olika typer av stödfunktioner för individen, men framförallt en 
mer strukturerad flerpartssamverkan runt dessa individer. Hög personaltäthet är en 
faktor som Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm lyfter i underlagsrapporten 
Unga i Stockholm som riskerar utanförskap och insatser som kan underlätta deras 
inträde på arbetsmarknaden. Flera som arbetar med unga vuxna med 
funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa lyfter önskemål om en funktion med 
samordnande roll för individen, liknande Case Manager. 
 
De svårigheter som lyfts av medarbetare handlar mera om att få kunskap om 
varandras insatser och tillgång till dessa insatser. Det upplevs svårt att hitta aktuell 
information om varandras insatser samt kanaler för samverkan mellan parterna.  
 
Personal inom landstingets verksamheter och Försäkringskassan lyfter behovet av 
information gällande framförallt vad Stockholms stad kan erbjuda för målgruppen unga 
vuxna.  
 
Förutom ovanstående behov finns önskemål om att flera parter ska kunna ingå i DUA-
överenskommelsen, då det finns en upplevelse av att DUA har förstärkt samarbetet 
mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen.  

 
Ytterligare önskemål som lyfts vid intervjuerna är möjligheten för andra parter än 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kalla till en samordnad individuell 
planering, SIP. 
 
Det som gemensamt efterfrågas av flera parter är en utvecklad och strukturerad 
flerpartssamverkan. En förekommande flerpartssamverkan inom andra kommuner är 
multikompetenta handläggarteam. Denna typ av samverkan går under olika 
benämningar och går ut på att kompetenser från alla fyra parter sitter tillsammans 
regelbundet, och på ett strukturerat sätt går igenom ärenden och/eller träffar individer 
tillsammans. Dessa multikompetenta team kan bidra till kortare beslutsvägar och en 
gemensam planering med tydligare ansvarsfördelning samt till en förbättrad arbetsmiljö 
för medarbetarna.  
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Förslag på fokusområden 
Utifrån denna kartläggning baserad på tidigare rapporter och framförallt på dialog med 
medarbetare från de fyra parterna går det att utskilja ett antal fokusområden.   
Det finns ett stort utbud av insatser, dock behövs det läggas mer fokus på målgruppen 
unga med aktivitetsersättning, för att stödja målgruppen mot egen försörjning. Att 
intensifiera samverkan kring unga med funktionsnedsättning går i linje med andra 
rapporter som skrivits om målgruppen. Det behövs mer strukturella insatser för att hitta 
varandra och få tillgång till de befintliga insatserna. Utvecklandet av 
flerpartssamverkan efterlyses också samt arbetet med att öka de unga vuxnas 
delaktighet.  
 
Koordinering av befintliga insatser 
Generellt kan det sägas att uppfattningen bland medarbetarna hos de flest enheterna 
tyder på behov av mer koordinering/samordning istället för fler eller nya insatser. 
Behovet av  informationsspridning om varandras uppdrag och insatser  är stort. Ett 
staden-övergripande synsätt behövs i  arbetet med koordinering av de befintliga 
insatserna samt för att tydliggöra processerna. Det behöver säkerställas hur alla parter 
kan få tillgång till de insatser som erbjuds inom samordningsförbundets fyra parter. I 
underlagsrapporten Unga i Stockholm som riskerar utanförskap och insatser som kan 
underlätta deras inträde på arbetsmarknaden lyfts målgrupperna unga med 
funktionsnedsättningar och unga med utländsk bakgrund upp, som grupper som står 
längre ifrån arbetsmarknaden. I rapporten ges också en rekommendation om 
samordning av befintliga insatser inför det framtida arbetet.  
 
Utvecklad flerpartssamverkan 
Behovet av att utveckla en strukturerad flerpartssamverkan är tydlig. Förslagen kring 
fördjupad samverkan mellan flera parter inbegriper ofta önskemål om någon form av 
multikompetenta team. Målet med snabbare processer, tydligare ansvarsfördelning 
samt tillgång till varandras verktygslåda kan gå via samlad kompetens i form av 
handläggarteam, som träffas regelbundet alternativt är samlokaliserade. Det som 
särskilt lyfts är önskemålet om ökad samverkan med psykiatrin. För att kunna utveckla 
en väl fungerande flerpartssamverkan behöver det skapas hållbara strukturer där 
samverkan är en naturlig del i arbetet utan att riskera bli personbunden.  
 
Delaktighet och samverkan  
För att bjuda in till dialog kring insatser, behov av insatser och unga vuxnas delaktighet 
ordnade Samordningsförbundet Stockholms stad ett frukostmöte den 9 december 
2016. Ett ytterligare frukostmöte erbjuds den 21 april 2017. Syftet är att öppna upp för 
en dialog kring unga vuxnas deltagande mellan de fyra parter som förbundet består av. 
Under det första frukostmötet diskuterades vikten av att lyssna in individens behov, 
skapa förtroende och arbeta med relationsbyggande för att kunna stötta individen 
framåt. Hur parterna generellt arbetar med delaktighet behöver diskuteras vidare. Även 
i de olika samverkansformerna  (t.ex. SIP, överlämningsmöte) mellan parterna betonas 
individens möjlighet till delaktighet i sin egen planering.  

Inspiration för det fortsatta arbetet med delaktighet kan hämtas från andra kommuners 
och samordningsförbundens arbeten. Bland annat arbetar Trelleborgs 
samordningsförbund med insatsen ”Våga berätta, våga påverka” för att samla in 
erfarenheter och berättelser från målgruppen, i syfte att använda informationen i den 
framtida verksamhetsutvecklingen. 
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Den 1 januari 2017 tog Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning som beslutades vid landstingsfullmäktige på årets 
sista möte. Policyn gäller alla verksamheter i Stockholms läns landsting och de som 
arbetar på uppdrag av landstinget. Policyns huvudområden är: 

 att möta människor med respekt 

 användarvänlig kommunikation 

 fysiskt tillgänglig 

 öppenhet och samverkan 

 allas arbetsförmåga ska tillvaratas 
 

Syftet med policyn är att tydliggöra hur landstinget ska arbeta systematiskt med 
delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Enligt 
Landstingsrevisionernas rapport ska informationen på www.1177vårdguiden.se om 
vart unga vuxna med psykisk ohälsa kan vända sig tydliggöras eftersom utbudet 
varierar geografiskt. Rapporten påpekar även att det behövs tydligare kriterier och 
vägar för unga patienter med lindrigare psykisk ohälsa ska kunna hanteras på andra 
vårdnivåer. Av de unga vuxna är det jämförelsevis få som får sin diagnos i 
primärvården, de flesta får den i den specialiserade psykiatrin till skillnad från vuxna 
över 65 år som får sin psykiatriska diagnos oftast inom primärvården. 

Behov av processledning 
För att genomföra arbetet utifrån dessa identifierade behov föreslår förbundet att 
tillsätta en funktion som koordinerar arbetet över staden och mellan förbundets fyra 
medlemmar. De stora satsningar som görs för målgruppen behöver användas fullt ut 
för att alla unga vuxna i Stockholm ska kunna delta i samhället och få en möjlighet att 
etablera sig på arbetsmarknaden, utifrån sina förutsättningar. Förbundet ser behovet 
av en processledande och koordinerande funktion, vars uppdrag spänner över de fyra 
parters verksamhetsområden, med syfte att tydliggöra processer, kontaktvägar och ett 
ökat samnyttjande av insatser. Processledaren kan vid behov även vara ett lokalt stöd. 
I uppdraget för processledare ska arbetet med att öka delaktigheten hos målgruppen 
ingå.   
 
 
 

Resurskatalog 
Samordningsförbundet Stockholms stad syftar till att underlätta samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Stockholms 
stad för målgrupper i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och behov av samordnat 
stöd från två eller flera parter. Därmed är informationsspridning och möjliggörandet av 
samverkan mellan parterna viktiga uppdrag för förbundet. För att alla medarbetare ska 
kunna hitta aktuell information om de insatser som erbjuds har förbundet en ambition 
att skapa en gemensam resursbank. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har 
skapat en insatskatalog för sina medlemmar och målet är att förbundet ska utveckla 
denna modell tillsammans med de andra förbunden inom länet. Via den gemensamma 
resursbanken ska det vara möjligt att kontakta respektive myndighet för mer 
information om insatserna.  
 
 
 
 

http://www.1177vårdguiden.se/
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