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Ansökan till FINSAM-förbundet 
Kävlinge/Lomma 

Kartläggning av och skapande av Kompetensgrupp för vissa 
försörjningsstödstagare  

 

1 Bakgrund 

Diskussioner har under en ganska lång tid förts i Kävlinge kring gruppen försörjningsstödstagare som, 

oavsett sjukskrivna med läkarintyg eller inte, ej har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, så 
kallade ”noll-placerade”. Denna grupp är i många fall outredd av andra myndigheter. Situationen för 
individen kan till exempel vara att arbetsförmågan inte är bedömd eller att utredning angående 

psykiskt/fysiskt hälsotillstånd inte är genomförd.  Individen själv har ofta inte kunskap eller resurser 
att själv agera för att få rätt stöd och hjälp.  

Försäkringskassan har ett samordningsansvar för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 

sjukdom, ett samordningsansvar med syfte att samordna insatser så att personen i möjligaste mån 
återfår sin arbetsförmåga. Dock behöver Försäkringskassan från andra aktörer få kännedom om de 
personer som behöver samordnade insatser. För en del i målgruppen finns möjligheten till så kallade 

SIP-möten, men inte för alla. 

Idag har vi inga rutiner för hur vi ska arbeta med gruppen noll-placerade. Avsaknad av gemensamma 
planeringar med sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan leder till att personer hamnar 

i ett ingenmansland och att kommun och myndigheter ofta har planeringar för sig utan någon form av 
samverkan. Resultatet kan bli långvariga perioder av försörjningsstödsberoende, något som kanske 
skulle kunna undvikas med rätt form av samverkan. 

Det finns befintliga modeller och genomförda projekt på samma tema i flera kommuner men de flesta 
har inriktat sig på en målgrupp som redan är sjukskrivna och utifrån den situationen skapat 

samverkan. Utmaningen i detta projekt är att få alla parter att samverka även kring individer som för 
tillfället inte är aktuella i just deras verksamhet men där deras kunskap och deltagande ändå är 
relevant utifrån att de kan vara en del i handlingsplanerna längre fram. 

 

2 Projektet 

Projektet kommer att arbeta på en strukturell nivå för att finna samverkansformer. Inga direkta 

individinriktade insatser kommer att utvecklas. Den typ av utvecklade insatser kommer 
förhoppningsvis att vara resultatet av att en samverkansmodell tas fram men utgångpunkten är att 
hitta en samverkansstruktur. 

Arbetet kommer att inriktas på att skapa en kompetensgrupp som kan anlitas då man behöver ta fram 
planer i ärenden som kräver samverkan.  

Kartläggning och synliggörande av målgruppen är en viktig del för att ge underlag för diskussioner om 

metodutveckling. 
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Aktörer i projektet är Kävlinge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vårdcentralerna i 

Kävlinge och Löddeköpinge. 

Kävlinge kommer att stå som projektägare med en projektledare på 50% samt 10% av en 

socialsekreterartjänst. Försäkringskassan kommer att medverka med insatser av handläggare 
motsvarande 10% av en tjänst. För vårdcentralernas del kommer deras respektive rehab-
koordinatorer att medverka, med insatser motsvarande 10% av en tjänst var. 

Arbetsförmedlingen kommer att bjudas in till alla aktiviteter som kommer att genomföras i projektet. 
Deras medverkan kommer att bero på hur deras direktiv ser ut i stunden för aktiviteterna och kommer 
i så fall att göras inom ramen för deras ordinarie arbete. 

 

3 Mål 

- Att skapa en kompetensgrupp som arbetar konsulterande med fallbeskrivningar och 

gemensamt ger grunden för det fortsatta arbetet med målgruppen/individen 

 

Processer för att nå målet 

- kartlägga målgruppen noll-placerade inom Kävlinge kommun 

- via omvärldsbevakning undersöka vilka modeller som redan finns för denna typ av       

samverkan 

- via workshops och processmöten få en gemensam bild av en kompetensgrupps arbetssätt 

Under processtiden kommer vi, om möjligt, att bedöma om en eventuell modell också går att 

applicera på andra samverkansområden, till exempel när det gäller personer med missbruk/psykisk 
ohälsa. 

 

4 Målgrupp 

Som beskrivits innan är målgruppen personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och är 
beroende av försörjningsstöd. 

Personerna kan vara: 

- Sjukskrivna med läkarintyg men utan SGI 

- Individer som uppger arbetsoförmåga på grund av sjukdom men saknar vårdkontakt 

- Individer där socialsekreteraren misstänker arbetsoförmåga på grund av ohälsa 

- Individer som av andra myndigheter misstänks sakna arbetsförmåga och där samverkan är 

påkallad 

 

 

 

5 Arbetsfördelning 

Projektledaren kommer att ha som uppgift att: 

- Tillsammans med socialsekreterare gör en kartläggning av målgruppen både vad gäller antal 
och tidigare insatser. 

- Arrangera workshops och processmöten med deltagande aktörer.  

- Ta fram lyckade exempel från andra kommuner via studiebesök och inläsning av 
projektrapporter. 

- Löpande sammanställa och kommunicera vad gruppen diskuterar och beslutar 
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- Förankringsarbete med deltagande aktörers ledning 

- Ansvara för budget samt tertial- och slutrapport till styrelsen 

Projektdeltagarna i övrigt ska: 

- Delta i Workshops och övriga möten 

- Inom egen organisation förankra gruppens arbete 

- Om behov finns, göra egna kartläggningar för framtagande av fallbeskrivningar 

 

 

6 Projektplan 

 

2020 02 01 – 2020 02 28 

- Kartläggning av målgruppen påbörjas av projektledare och socialsekreterare. Ett arbete som 

kommer att ske löpande arbete under projektets gång. 

- Workshop 1  

Syftet med workshopen att skapa en gemensam bild över uppdraget. Projektledaren ansvarar 

för upplägget. 

För projektledaren tillkommer tid för förberedande och efterarbete. 

 

- Efter workshop arbete på hemmaplan i respektive organisation med egen eventuell 
kartläggning och förankring av arbetet  

- Start omvärldsanalys 

 

 

2020 03 01 – 2020 05 31 

- Workshop 2 

Genom gång av förankringsarbetet på hemmaplan.  

Genomgång av det löpande kartläggningsarbetet. 

Första redovisningen, omvärldsanalysen 

Diskussion om metoder/arbetssätt 

 

- Fortsatt arbete med omvärldsbevakning. 3 studiebesök hos aktörer med intressanta 
samverkansformer. 

 

2020 06 01 – 2020 06 30 

- Workshop 3 

Färdigställa arbetsmetod för den kommande Kompetensgruppen. 

Genomgång av förankringsarbetet hos respektive aktör. 

Fastställa tidsatt arbets-/mötesplan för gruppens fortsatta arbete efter projekttidens slut. 

 

Projektledaren kommer att vid behov, tillsammans med övriga projektdeltagare, i grupp eller enskilt, 

att ha uppföljnings-/arbetsmöten löpande under projekttiden.  
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7 Budget 

 
Personal:   Omfattning  Kostnad 

Projektledare   50%  175 000 
  

Socialsekreterare  10%  24 600 

 

Handläggare, Försäkringskassan 10%  24 600 

 

Rehabkoordinator, VC Lödde 10%   28 100   

Rehabkoordinator, VC Kävlinge 10%  28 100 

 

Kostnader för workshops, möten och resor  10 000 

 

Summa, kostnader    290 400  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 Kontaktpersoner 

 

Roger Alf 

Kävlinge kommun 

Telefon: 046739443 

roger.alf@kavlinge.se 
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9 Underskrifter 

 

 

 

Per Arvedson     Kiki Broholm 

Bitr. sektorschef    Verksamhetschef 

Kävlinge kommun    Vårdcentralen Löddeköpinge 

    

 

    

 

 

 

 

Cecilia Sporre    Ingrid Schölin 

Områdeschef    Verksamhetschef 

Försäkringskassan   Vårdcentralen Kävlinge 

 

 

 

 

Arbetsförmedlingen verkar positiva till ansökan men är i skrivande stund inte färdiga med 

diskussionen om sin interna organisation för deltagande i projektet men vi väntar besked innan 
datumet då FINSAM:s styrelse sammanträder. 

 

 

 

 


