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Bakgrund och upplägg 

• Sollentuna har en hög andel klienter med långvarigt ekonomiskt 

bistånd 

• Kartläggningen gjorde på uppdrag av socialkontorets 

ledningsgrupp.  

• Alla personer som var aktuella under januari 2016  och som 

varit aktuella mer än 10 månader inkluderades i kartläggningen 

• Totalt 316 personer 

• Det fanns också ett politisk intresse att få fler Sollentunabor i 

arbete 

• Kommunfullmäktige fattade hösten 2016 beslut om att ge 

Socialkontoret och Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret 

uppdrag som syftar till att få fler i arbete. 
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Kartläggingens slutsatser 

• Hälften av personerna är över 50 år. 

• Gruppen sjukskrivna utan sjukpenning är nästan lika stor som 

gruppen arbetslösa. 

• Många av de arbetslösa har aldrig haft ett fäste på 

arbetsmarknaden eller har inte arbetat på väldigt många år.  

• Flera hinder som samspelar, sällan arbetslösheten i sig som gör 

att personen inte kommer ut i egen försörjning. 

• Många personer bor på tillfälligt boende och många personer 

med hög hyra. 
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Områden som vi fokuserat på utifrån kartläggningen 

• Arbetet med arbetslösa 

• Arbetet med sjukskrivna 

• Arbetet med bostadslösa och personer med hög hyra  
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Åtgärder för arbetslösa 

• Utvecklat samverkan med AF, AME och Kunskapsparken  

- både på handläggarnivå och chefsnivå. 

• Individanpassade arbetsmarknadsinsatser 

• ”En väg in” 

• På g: Strukturerade introduktionsveckor på AME med CV-

skrivning, intervjuträning, information om arbetsmarknaden m.m.  
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Åtgärder för sjukskrivna 

• Samverkan med FK och AF 

• Metodutveckling kring arbetet med sjukskrivna 

– Utvecklat förfrågan till läkare  

– Utbildning internt kring försäkringsmedicin 

• Samverkan med vårdcentralerna 

• Rådgivande läkare 

• Arbetet med sjukskrivna ska utgå ifrån tanken att alla har rätt till 

rehabilitering och att sjukskrivning är en aktiv åtgärd. 

• Insatser för sjukskrivna 

– aktiveringsinsatser  

– arbetsprövningar via AME. Arbete kring underlag pågår. 
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Tillfälliga boende och höga hyror 

• Höga hyror 

– rådrum 

– utredning av skälig boendekostnad. 

• Tillfälliga boenden  

- Initial bedömning av bostadslöshet: utvecklat utredningsstöd. 

- Boendehandläggare   
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Effekter av utvecklingsarbetet 

• Tillfälliga boenden har minskat och antal ärenden går ner 

• Tydligare planering för personer med sjukskrivning 

• Ökad kompetens kring sjukskrivningar 

• Vi har identifierat en ett antal personer med misstänkta kognitiva 

funktionsnedsättningar som behöver utredas. 

• ”En väg in” har effektiviserat processen och gör att klienterna 

snabbare kan komma ut i självförsörjning. 

• Samverkan med AF, AME och Kunskapsparken ger bättre 

samsyn och bättre kunskap klienterna.  
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