
Projektbeskrivning TROSSen 
 
 
Försäkringskassan har tidigare inför verksamhetsåret 2010 lagt in en ansökan om 
samverkansmedel  för extra satsning mot tidig rehabilitering och samordnad samverkan 
(TROSSen).  Målgruppen var de individer som insjuknade eller bevljades sjuk- eller 
aktivtetsersättning under en bestämd period. Syftet var att ytterligare förbättra 
kontaktvägarna, i första hand mellan Försäkringskassan och den psykiatriska 
öppetmottagningen i Lycksele för att se om vi kunde utveckla vårt samarbete till gagn för 
dessa personer. Projketet lades fram till LYSA:s styrelse, men lades på is på grund av brist på 
projektmedel i samordningsförbundet. 
 
I samband med att nya medel inkommit för 2012 tog Lokala samverkansgruppen upp 
projektet för diskussion i november 2011 och kom överens om att ta upp ansökan igen. Med 
tanke på de erfarenheter som vi gjort under åren som gått, ser Försäkringskassan det som mer 
angeläget att i stället satsa extra resurser på ungdomar upp till 30 år som beviljats 
aktivitetsersättning. Försäkringskassan har också fått i uppdrag av regeringen att ta reda på 
hur unga med aktivitetsersättning ska få bättre stöd att öka sin arbetsförmåga, vilket stärker 
det vi själva kommit fram till. 
 
I det hårda arbetsläge som varit under de två senaste åren på Försäkringskassan i Lycksele, 
har den här  gruppen tyvärr lämnats ”åt sitt öde”, mycket på grund av att man har sin 
ersättning ”säkrad” under en längre tid. Behovet har inte desto mindre varit påkallat, från 
såväl vården och kommunen som den enskilde och personerna runt denna(e).  
 
Tidigare såg man att många individer  som hade beviljats aktivitetsersättning, vid 30 års ålder 
ofta fastnade i ”ersättningsfällan”.  Efter tiden med aktivitetsersättning bevljades ofta 
sjukersättning (sjukpension) och därmed dålig ekonomi och med låg pension som följd. 
I och med de hårdare reglerna kring beviljande av sjukersättning, så föreligger en stor risk att 
personer med aktivitetsersättning inte ens får den låga ersättning som en sjukersättning skulle 
ge, det kan hända att man står helt utan ersättning från socialförsäkringen. Risken är uppenbar 
att man i många fall hänvisas till försörjningsstödet för att klara sitt uppehälle.  
 
Det är av stor vikt att ungdomarna får chans att börja fundera över vilka alternativ som står till 
buds för försörjning i god tid innan perioden med aktivitetsersättning tar slut. Individen 
riskerar annars att hamna utanför arbetsmarknaden med de sociala konsekvenser som det 
innebär.  
 
Aktivtetsersättning kan beviljas pga nedsatt arbetsförmåga, man kan även få ersättningen vid 
sk förlängd skolgång för att slutföra grundskole- eller gymnasiestudier. Behovet av tidiga och 
pågående insatser är stort oberoende av orsak, de samordnande aktiviteterna måste följa varje 
individs behov och möjligheter. 
 
Med tanke på den utökning av verksamheten som planeras inom Resurscentrum ser vi stora 
möjligheter att få till ett bra samarbete till gagn för ungdomarna med en samlad resurs på 
Försäkingskassan. Den personen skulle fungera som kontaktperson och kunna vara aktiv på 
ett helt annat sätt än med de förutsättningar Försäkringskassan i Lycksele har idag. Det skulle 
också bli helt andra möjligheter att tillsammans med Resurscentrum agera som samordnare av 
de övriga resurser som finns, som exempelvis pesonliga ombud, vården, skolan och 
arbetsfömedlingen. 



 
 Ambitionen att utvecka samarbetet med den öppna psykvården kvarstår även i denna 
ansökan. Vi har mycket kvar att göra för att vi ska få samtalen med läkarna på gemensam 
”våglängd”, det är viktigt att poängtera att det gäller åt båda håll! Även arbetsförmedlingens 
specialistresurser är en viktig samtalspartner, speciellt med tanke på det utvidagde samarbetet 
som skall utvecklas under 2012 och framåt. 
 
I december 2011 hade Försäkringskassan i Lycksele 100 personer med aktivitetsersättning. Av 
dem är det ca 15 stycken med förlängd skolgång. Av de personer med ersättning pga nedsatt 
arbetsförmåga är det ca 20 personer som uppnår 30 års ålder inom de nårmaste tre åren. 
Antalet nya ansökningar under 2011 var ca 25 stycken totalt. 
Inom aktivtetsersättningen dominerar psykiska diagnoser både för män och kvinnor. Det 
handlar om  exempelvis ADHD, Asperger, depression och även stressrelaterade symptom. Det 
innebär att insatsen från Försäkringskassan som samordnare kräver stort engagemang för 
varje individ, något som vi inte har resurser att klara av i dagsläget och under överskådlig tid. 
 
Det samlade syftet med en extra person på Försäkringskassan är att ha en kunnig och 
engagerad handläggare som till hundra procent kan lägga kraft på att stödja ungdomar med 
funktionshinder så att de får en seriös chans att pröva sina möjligheter efter sina egna 
förutsättningar. 
 
Målet är att  

− Minska risken för fortsatt beroende av sjukförsäkring eller försörjningsstöd efter 
avslutad period med aktivtetsersättning 

− För minst 60 % av de personer som finns i målgruppen under projekttiden skall 
arbetsförmågan ha ökat med minst en fjärdedel efter avslutad period med 
aktivtetsersättning 

 
Målgrupp 
Personer mellan 16-29 år med aktivitetsersättning inkskrivna vid LFC Lycksele-Umeå, 
Lyckselenheten den 1 januari 2012 samt nytillkommande under projekttiden tom 29 februari 
2013. 
 
Projekttid 
1 mars 2012 – 30 juni 2013. 
 
 
 


