
Vad har 
individen 
för
ersättning?

Har individen 
Ersättning
 från FK?

                           Inledning inför användande av guiden.
                           Det här är en vägvisarare till dig som i ditt
                           arbete behöver stöd i att hitta medborgarens 
nästa steg närmre arbete och egen försörjning.
Ex du arbetar som handläggare på Försäkringskassan (FK), 
Arbetsförmedlingen (AF) eller tjänsteman i en kommun.

Klicka på de små ikonerna för att komma till beskriven 
verksamhet. Observera; kartan visar teorin som inte alltid 
motsvarar verkligheten. Med de organisatoriska ändringar 
som genomförs regelbundet bedöms denna karta 
användbar längst till och med maj 2023.

Bedöms individen ha 
mer än 10 timmars 

aktivitetsförmåga eller 
arbetsförmåga?

Undersök om individen ska skrivas in hos 
arbetsförmedlingen.  Exempel har myndigheten
 insatser som : Arb. träning hos Arbetsgivare, SIUS, 
Arbetskonsulent, praktik arbetsmarknadsutbildning osv

Undersök om arbetsinriktade insatser hos kommun är aktuellt. 
Insatser skiljer sig mellan kommuner det finns  Ex: Arbetscoach 

Arbetsträning, Praktik internt hos kommunen-
Ikoner med länk till respektive kommun:

Bedöms individen ha 
en oklara aktivitets- 

förmåga och behöver 
testa den?

Bedöms individen ha 
en aktivitetsförmåga  
mellan 1-10 timmar? Vallentuna Danderyd

Norrtälje

Undersök om Samordningsförbundets insatser
är aktuellt. När ordinarie parters insatser är prövade
eller inte är aktuella kan förbundets insatser vara ett 
alternativ.

Undersök om insatser från vården är aktuellt.
Exempel : Medicinska utredningar, behandlingar , 
utfärdar underlag osv. Stäm av om det är lämpligt med parallella 
insatser.

Undersök med försäkingskassehandläggare om det är
aktuellt att delta i det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

 Undersök om sysselsättning via 
kommuners funktionsnedsättnings 

avdelning (LSS / SOL) kan vara ett alternativ 
tills individen är redo för nästa steg. 

Involvera vården/individen.

Ikoner med länk till respektive kommun:

Har individen ersättning från Försäkringskassan eller
finns en  sjukpenningsgrunnande inkomst (SGI)?

Arbets- 
förmåga och 

egen 
försörjning

Hitta rätt  
ersättning 

och 
habilitering

Rätt insats 
på vägen 
närmre 
arbete

STARTA GUIDEN 
att hitta rätt nästa 
steg närmre arbete 

för medborgare i 
arbetsförålder

Undersök om 
"Ansökan om 
samordnad 

rehabilitering" 
är aktuellt

Har eller kan individen ha en 
funktionsvariation som påverkar 

arbetsförmågan?
Finns tydliga medicinska 

underlag?

Har individen ek. bistånd?  Undersök om det är aktuellt med 
kommuners förtroendeläkare

Undersök 
om det förstärkt 

samarbetet 
AF/FK är aktuellt

Ja , ersättning  från FK

PÅ VÄG TILLVuxenstudier 
Nordost KCNO

Är individen 
studiemotiverad?

  JA 

Kommun
kopplade 

delar

FK 
kopplade 

delar

AF 
kopplade 

delar

Vård
kopplade 

delar

  JA, har redan 
ersättning

NEJ, individen har 
ingen SGI

FÄRGKODNING

Är individen är redo för
att ta nästa steg
närmre arbete?

NEJ eller
otydliga 
underlag    JA   

  NEJ  

   JA  

NEJ

Vuxenstudier 
Norrtälje

Undersök rätten 
till ersättning

  JA , individen har SGI alt. är under 
30 år & har läkarutlåtande.

Österåker

VaxholmTäby

VallentunaÖsteråker

Danderyd

NorrtäljeTäby

Vaxholm

  JA

- Ja ekonomiskt bistånd 
och ej aktuell för AF

- Nyanländ och det är inte 
aktuellt med för AF

- Ja , ersättning från FK och 
kommer från det 

förstärkta samarbetet
- Ingen ersättning

Ställnings- 
tagande

https://arbetsformedlingen.se/
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsvariation/daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning/daglig-sysselsattning-enligt-socialtjanstlagen/vallentuna-arbetscoachning/inriktning-arbete/
https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/ekonomi-forsorjningsstod/arbetssokande/
https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/stod-och-hjalp/hjalp-och-stod-till-arbetslosa/jobbcoaching-och-andra-arbetsforberedelser/
https://finsamroslagen.se/
https://www.1177.se/Stockholm/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bY6_DoIwEIefxaFj0wLq4EaMPoAuhIUcUKDp3_QKvr4lDEZxutzd7_vuWM0qVltY5AhROgs69dWrMxcPcSJZURJ-dTYKG5-35iHQO4tyEYQ7MyjCFwixmb3vA4yE30mWn_KsK7bangPG7xEcg4oUwUBoRRTUCK3B0j_gL6eCtCMqQEx51020XA047Egjep2iwhIe5jZIRQeX_oC_h9cV7NSwqd3HxbwqD2-VBoUA/
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e2943b5c-0849-4b28-9893-72e9d7c10882/fk7434-003-f-001.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bY6_DoIwEIefxaFj0wLq4EaMPoAuhIUcUKDp3_QKvr4lDEZxutzd7_vuWM0qVltY5AhROgs69dWrMxcPcSJZURJ-dTYKG5-35iHQO4tyEYQ7MyjCFwixmb3vA4yE30mWn_KsK7bangPG7xEcg4oUwUBoRRTUCK3B0j_gL6eCtCMqQEx51020XA047Egjep2iwhIe5jZIRQeX_oC_h9cV7NSwqd3HxbwqD2-VBoUA/
https://kcno.alvis.se/
https://www.norrtalje.se/komvux
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/sjuk
https://www.osteraker.se/naringslivarbete/arbeteochpraktik/hjalptillarbete.4.367d658917909e8fc2b314b.html
https://www.vaxholm.se/omsorg--stod/ekonomiskt-stod-och-radgivning/stod-att-soka-arbete
https://www.taby.se/naringsliv--foretagande/stod-till-foretagare/rekryteringsstod-av-arbetskraft/
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsvariation/daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning/
https://www.osteraker.se/omsorgstod/funktionsnedsattning/dagligverksamhetarbeteochsysselsattning.4.367d658917909e8fc2b5d41.html
https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/funktionsnedsattning/
https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/omsorg-och-sjukvard/omsorg/funktionsnedsattning/dagligverksamhet/
https://www.taby.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/
https://www.vaxholm.se/omsorg--stod/funktionsnedsattning/vilket-stod-kan-man-fa/daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning



