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Slutrapport Vegaprojektet
Såväl socialtjänst som försäkringskassan och psykiatrin har uppmärksammat
ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar. Insatser för målgruppen unga
sjukskrivna och arbetslösa efterlystes och stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,
Norrmalm och Östermalm sökte samarbete med försäkringskassan och
Stockholms norra psykiatri i frågan. I januari 2005 startade Vegaprojektet med
Östermalms stadsdelsförvaltning som projektägare. Projektet finansierades t.o.m.
2006 av Kompetensfonden, därefter av stadsdelsförvaltningarna tillsammans med
försäkringskassan.
2007-09-01 övergick Vegaprojektet organisatoriskt till Kungsholmens
stadsdelsförvaltning i samband med den samverkan kring försörjningsstöd,
arbetsmarknadsinsatser och specialistfunktioner som genomfördes mellan
stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Då
försäkringskassan inför 2008 inte längre kunde medfinansiera projektet beslutades
i samband med verksamhetsplanen 2008 att projektet skulle upphöra 2008-04-30.
Vegaprojektet har genomförts under tiden 2005-01-01 – 2008-04-30 och
sammanlagt sex grupper à 20 veckor har deltagit. Projektet har riktat sig till unga
arbetslösa och sjukskrivna i åldern 18-35 år med psykiska besvär och som uppbär
antingen sjukpenning, aktivitetsersättning och/eller försörjningsstöd.
Vegaprojektets övergripande mål har varit att påskynda rehabiliteringen och
möjliggöra ett välfungerande liv med egen försörjning i form av arbete eller
studier. Målet har även varit att bygga upp en samverkansmodell mellan
huvudmännen som på olika sätt har ansvar för sjukskrivna unga vuxna med
psykisk ohälsa.

Box 49 039, 100 28 Stockholm. S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-508 08 000. Fax 08-508 08 099
kungsholmen@kungsholmen.stockholm.se

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 007-269-08
SID 2 (2)

Den sammanfattande bedömningen är att de som deltagit i Vega generellt ser
positivt på verksamheten. För flertalet deltagare har projektet inneburit att man
brutit en period av passivitet där Vega gett rutiner i vardagen utan att ställa för
höga krav. Samtidigt kan konstateras att av de 59 personer som fullföljde Vega (av
totalt 67) är det endast ca 30% som är fortsatt sjukskrivna. Övriga är
självförsörjande, arbetssökande eller är inne i arbetslivsinriktad rehabilitering eller
sysselsättning.
ARIRE-projektet, som bedrivs vid försörjningsstödsenheten Östermalms
stadsdelsförvaltning, arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är
arbetslösa personer över 30 år med lång sjukskrivning och/eller långvarigt
beroende av försörjningsstöd, som har varaktig funktionsnedsättning och som står
långt från arbetsmarknaden. Detta är en gemensam resurs för de tre
stadsdelsförvaltningarna i norra innerstaden. Fr.o.m. 2008-05-01 har resursen
utökats med en projektledare från Vegaprojektet för att även kunna arbeta med den
yngre målgruppen, under 30 år.
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