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1. Bakgrund 
 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting tog under 2016 fram en 

nationell viljeinriktning för samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har 

sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom1. Syftet är att säkerställa att målgruppen får tillgång till 

rehabilitering utifrån det arbets- och samverkanssätt som utvecklats framgångsrikt i Halland 2012-2014. 

Metoden, mer känd som Halmstadmodellen2, bygger på att alla parter samverkar kring målgruppen. 

 

Inom Stockholms stad har stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör arbetat fram den så kallade 

Globen-modellen3 som syftar till att arbeta med långtidssjukskrivna. Flera stadsdelsförvaltningar har 

börjat använda sig av modellen.  

 

Samordningsförbundets har, utifrån viljeinriktningen, av styrelsen fått i uppdrag att skapa en 

Stockholmsmodell som ska vara en gemensam stadsövergripande arbetsmodell anpassad till Stockholms 

förhållanden.  

2. Syfte  
 

Arbetet har nu kommit till genomförandefasen, där det krävs kommunikativa arbetsinsatser för 

kunskapsspridning om och implementering av Stockholmsmodellen. Dessa insatser riktar sig både till de 

som berörs av modellen och samtliga samverkansparter som ska införa modellen i sina ordinarie 

verksamheter. Denna kommunikationsplan tas fram som ett stöd för att planera och strukturera 

kommunikationen kring implementeringen av Stockholmsmodellen. Kommunikationsplanen ska tjäna till 

att modellens mål uppfylls. Planen är ett levande styrdokument som ska hållas levande, följas och 

uppdateras. 

3. Nulägesbeskrivning 
 
För att sprida kunskap om och synliggöra pågående arbetet med Stockholmsmodellen har hittills följande 

genomförts: 

- Workshop med syfte att diskutera målgruppen och samverkan, samt hur det skulle kunna se ut  

- Frukostmöte där resultatet av kartläggningen presenterats och diskuterats 

- Gemensam Workshop för arbetsgrupp och styrgrupp med syfte att genomföra en risk och 

konsekvensanalys  

 

Följande intressenter kommer att implementera Stockholmsmodellen:  

- Socialtjänsten  

- Jobbtorg Stockholm 

- Hälso- och sjukvården 

- Försäkringskassan 

- Arbetsförmedlingen 

-  

Intervjuer med individer som tillhör målgruppen har genomförts under arbetet med modellen. Vid dessa 

har det framförts att de anser att myndigheterna inte är samordnade. Den välkända formuleringen om att 

den vänstra handen inte vet om vad den högra gör, har förts på tal.  

 

 

 

 

                                                        
1 Viljeinriktning ”Samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund 
av sjukdom” SKL/ AF/FK 16/0614 
2Slutrapport ” På rätt väg” metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade” Försäkringskassan Halmstad, Laholms 

kommun, Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 
3 Se rapport Globenmodellen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 2017, Rapport om FoU- projekt med stöd av lokala 

utvecklingsmedel, Stephanie Olsson Sevinc  
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Under pågående arbete har följande behov framkommit: 

- Att med hjälp av tvärprofessionella utbildningar höja kompetensen bland handläggarna och 

chefer om varandras roller, ansvar och samverkansprocesserna. 

- Att höja kunskapen och kännedomen bland politiker om Stockholmsmodellen och hur 

samverkansprocesserna ska se ut. 

- Att synliggöra behov om förrehabiliterande insatser för målgruppen. 

- Att gemensamma överenskommelser ska underlätta kommunikationsarbetet 

- Att förtydliga Samordningsförbundets roll i arbetet med att skapa flera aktiviteter för 

målgruppen och främja metodutveckling där parterna behöver samverka med varandra. 

- Gemensamt gränssnitt ska kunna underlätta arbetet med samverkan och enhetlighet och fungera 

som ett verktyg för medarbetarna. 

4. Målgrupper för kommunikationen 
 
De prioriterade 

 Förtroendevalda, chefer och handläggare hos förbundets parter, (intern) 

 Kommunikationsavdelningar hos förbundets samarbetspartners, (intern) 

 ”Stockholmsmodellens” målgrupp, (extern) 

 Samordningsförbundets styrelse, beredningsgrupp och personal, (intern) 

 Samordningsförbunden i länet, (extern)  

De mindre prioriterade 

 Sveriges kommuner och landsting, SKL, (extern) 
 Nationella rådet, (extern) 

5. Kommunikations mål 
Kommunikationens mål är att: 

 sprida kunskap om Stockholmsmodellen, dess roll och den funktion som modellen har för 

målgruppen samt vad förbundet kan bistå med i det arbetet 

 stödja skapandet och utvecklingen av en digital processkarta för Stockholmsmodellen 

 ge stöd till samarbetet mellan de samverkande parternas yrkesgrupper  

 sprida kunskap om samverkansstruktur och Stockholmsmodellen 

Kommunikationens mätbara mål 
 Beslutande förtroendevalda inom förbundets parter, ska känna till Stockholmsmodellen och 

veta vad samverkan innebär för den egna organisationens arbete.  

 Chefer, inom förbundets parter, ska känna till Stockholmsmodellen och veta vad 

implementeringen innebär för den egna organisationens arbete. De ska också agera för att 

information sprids till medarbetarna i den egna organisationen och initiera åtgärder för att stödja 

vidare arbete med Stockholmsmodellen. 

 Medarbetare/handläggare, inom förbundets parter, ska veta att Stockholmsmodellen finns och 

ska känna till hur det går till att söka information om Stockholmsmodellen. De ska agera för att 

information sprids till andra medarbetarna i den egna organisationen och initiera åtgärder och 

stödja implementeringen av Stockholmsmodellen. 

 Handläggarna ska få kunskap, kompetens och ska kunna använda sig av den digitala 

processkartan som ett arbetsverktyg. 

 Stockholmare inom målgruppen som har behov av informationen, ska på ett enkelt sätt få 

vetskap om Stockholmsmodellen och känna till hur man söker upplysning om 

Stockholmsmodellen genom informationsmaterial och webbplats.  
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 Det ständiga arbetet med kommunikation kring Stockholmsmodellen ska leda till att parters 

berörda kommunikatörer sprider modellens budskap och nyheter i de egna leden. 

 

6. Kommunikationsstrategi 
 
Förbundet vill att kommunikation om Stockholmsmodellen ska vara proaktiv och förebygga otydlighet. 

Därför ska kommunikationen vara genomtänkt, långsiktig och planerad genom bland annat digitalisering. 

 

Stockholmsmodellen är tänkt som ett stöd för parternas tjänstepersoner att utveckla och förbättra stödet 

till de stockholmare som tillhör målgruppen och har behov av samordning mellan myndigheterna för att 

bli självförsörjande och utifrån sina förutsättningar få en väl fungerande vardag. Därmed ska såväl 

handläggarnas som brukarnas perspektiv belysas och vara vägledande vid kommunikation av modellen. 

 

Brukarperspektivet kommer att vara av stor vikt för arbetet med att lansera och implementera 

Stockholmsmodellen. Både individernas och handläggarnas perspektiv ska vara vägledande så att 

kommunikationen fungerar som ett stödverktyg. Därför behöver vi ta en aktiv roll i att forma tydliga 

foldrar och överskådliga arbetsverktyg såsom en digital karta. 

 

Information om modellen ska vara införda i parternas intranät för att stödja handläggarna. Vid behov ska 

parternas externa hemsidor upplysa modellen till individer. 

 

Kommunikationen ska utvärderas för att bedöma effekterna och måluppfyllnad. 
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7. Budskap  

Följande budskap kommer vi att använda oss av i vårt kommunikationsarbete: 

 

 Stockholmsmodellen arena för samverkan om arbetslivsinriktad rehabilitering 

 Stockholmsmodellen får det att ske! Möjliggörare 

 Stockholmsmodellen – för ökad samverkan 

 Stockholmsmodellen- alla har rätt till rehabiliteringsinsatser  

 

8. Kanaler 
- Intranät hos samtliga intressenter 

- Digital karta för handläggare 

- Digital karta för individ 

- Utbildningstillfällen 

- Kunskapsdialoger 

- Informationsbroschyr, om till exempel den digitala ytan 

 

9. Aktivitetsplan 

 
Enkel modell 

Datum Kommunikationsinsats/aktör

er 

Budskap Kanal Ansvari

g 

Mars- juni Digital processkarta i 

samarbete med IT-utförare 

Enklare handläggning Intranät Calle 

Hedrén 

Start april-juni 

2019 

Utbildningar  Ökade kunskap om 

varandras yrkesroller 

Web-utbildningar,  

”klassrumsutbildningar”        

Barbro 

Jonna 

Juni – 

september? 

Mötesforum (tvåvägs),  Förbättrad samverkan Kunskapsdialoger ? 

April 2019 -

tills vidare 

Intern kunskapsspridning Ökad kunskap om 

Stockholmsmodellen 

Nyhetsbrev, intranät ? 

November 

2019 

En ”pilkarta”  Deltagarens väg 

genom modellen 

Trycksak ? 

November 

2019 

En lathund  Kunskap till 

vårdpersonalen 

Trycksak ? 

 

10.  Budget- under arbete 

 


