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ArbetslinjeN; ny arbetsmodell för ökad välfärd i Nacka
Avsiktsförklaring om samordningsförbundet ”Välfärd i Nacka” mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och
Nacka kommun
Bakgrund
Nacka kommun, Arbetsförmedlingen i Nacka, Försäkringskassan i Nacka och Stockholms
läns landsting tillsatte under 2007 ett projekt för att ta fram en gemensam arbetsmodell för att
verka för fler friska företagsamma Nackabor. Syftet var att hitta ett arbetssätt som gemensamt
mellan huvudmännen involverar målgrupperna:
• Arbetslösa
• Sjukskrivna
• Individer som behöver starta om eller ställa om sig på arbetsmarknaden
• Individer som vill starta eget eller utveckla en innovationsidé
• Arbetsgivare/ideella organisationer
En viktig del i arbetsmodellen är att den inte bara riktar sig till de personer som söker en väg
till sysselsättning utan att den även omfattar att ge stöd till och uppmuntra arbetsgivare att ta
steget till att anställa. Modellen verkar således mot både utbuds- och efterfrågesidan av
arbetsmarknaden; de som har arbete att erbjuda och de som behöver försörja sig via arbete
eller eget företag.
Den framtagna arbetsmodellen bygger på följande bärande principer.
* Människor kan och vill försörja sig på eget arbete eller företagande
* Från försörjningsfokus till matchningsfokus
* En gemensam och tydlig ingång för alla
* Från passiv väntan och långvarigt bidragstagande till snabbt aktivt stöd till egen
försörjning via arbete eller företagande
Arbetsmodellen omfattar inte huvudmännens respektive ansvar för försörjningsstöd i olika
former. Detta ligger kvar på och beslutas hos ansvarig huvudman. Modellen bygger således på
att det offentliga försörjningsstödet inte är den primära frågan i mötet med målgrupperna,
utan att snabbt identifiera den enskilda personens behov och möjligheter till eget arbete, samt
att gemensamt mellan huvudmännen ställa resurser till förfogande till insatsmarknaden för att
snabbt ge den enskilde förutsättningar och möjligheter att försörja sig själv.
Gemensam viljeinriktning
Parterna bedömer att arbetsmodellen ska vara utgångspunkt för att genom ett finansiellt
samordningsförbund ta ett gemensamt ansvar för att öka graden av egen försörjning. Att flytta
fokus från olika typer av försörjningsstöd och nivån på dessa till stöd att hitta sin egen
kapacitet är en nödvändighet, liksom att individualisera stödet efter vars och ens behov och
förutsättningar, där den enskilde är delaktig i processen. Det är en styrka men också en
utmaning att den nya arbetsmodellen ryms inom befintliga regelverk och att det är
förhållningssätt, tillvägagångssätt och effektivitet som ska utvecklas. Att arbeta aktivt med att
både stimulera efterfrågan och utbud på arbetskraft är ytterligare en styrka i modellen.
Innovationer och fler nya företag är otvetydigt en av Sveriges viktigaste framgångsfaktorer

Avsiktsförklaring

Bilaga 2.

långsiktigt i den globala konkurrensen. Det är därför viktigt att det också finns information
och rådgivning till personer som vill starta eget eller föra en innovationsidé till marknaden.
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka
Stadgarna för samordningsförbundet bygger på Sveriges Kommuner och Landstings och
Försäkringskassans normalförslag. Samordningsförbundet ska ha namnet ”Välfärd i Nacka”
som är ett inarbetat begrepp för det etablerade, mångåriga samarbete som har bedrivits mellan
parterna.
Förbundets verksamhet

Förbundet ska samordna parternas ansvar för att personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och för att
förebygga sådana behov. Verksamhetens fokus är att identifiera och stödja den enskilda
individens möjligheter att försörja sig själv utifrån var och ens personliga förutsättningar och
behov.
Målgrupp

Förbundet riktar sig till alla individer som är i behov av samordnade insatser för att uppnå
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. I detta ingår behov av förebyggande
insatser.
Insatser

Samordningsförbundet ska inom ramen för sin verksamhet identifiera och utveckla insatser
som bidrar till att identifiera och stödja den enskilda individens möjligheter att försörja sig
själv utifrån var och ens personliga förutsättningar och behov.
Finansiering

Parterna bidrar med medel till den finansiella samordningen enligt följande.
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen
50 %
Kommunen
25 %
Landstinget
25 %

