
 

Minnesanteckningar SAMSUS arbetsgrupp 
Närvarande: Karolina Jonsson (Täby), Michel Sjögren (Österåker), Johanna Hammarqvist (KSON) Jonna 
Jingbrant (AF), Sophia Dahlgren och digitalt fanns  Ewa Alhammar (Reco) samt Josefin Hagmyr (FK). 
Gick igenom delar av dokumentationen från workshopen den 31 augusti. 
 
Vi kände igen oss i upplevelsen av sårbarhet i handläggningen av SGIO kunder bla orsakat av att 
handläggare slutar, omorganisationer och att nyanställda behöver kunna tanka in ”rätt kunskaper”. 
Det framfördes även att det kan vara problematiskt för kommuntjänstemän att samverka med FK och 
AF  samt ett behov att förbättra/förstärka samverkan mellan AF/ FK och socialtjänsten i SGI0 ärenden. 
Genom ex bra strukturer / processer. 
 
Reflektion från workshopen den 31 aug 
Hur får vi verksamhetsstrukturer som ”håller över tid” och inte blir personbundna ?  
 

Vi diskuterade vi vilka system/rutin för samverkan som finns idag mellan AF/Kommun 
Österåker  känner ej att de har det (vanliga AF vägen). 
                   De ringer in till kundens ”AF handläggare” alt vanliga vägen kontaktcenter. 
Täby  har välkommen framtid och arbetskonsulenter som har kontakt med AF på    
  individärenden. (personbunden kontakt?).Har ej Strukturellt möten. 
Kson  har en fast mötesform med  LSS SOL,FK AF,MIA, Ek.bistånd ca en gång  
  per termin, det är ett möte av mer strukturellt form. Hanterar ej    
  individärenden. Bjuder in AF till ex SIP möten när det gäller individer. 
AF   jobbar internt för att försöka lösa enklare vägar in.  
  Finns vissa personbundna handläggare som arbetar med klienter. 
FK/AF  Har en process som de följer. (GK) 
FK  Kommuner kan ha samordning med FK ex genom att klienten gör en    
  ansökan om samordnad rehabilitering. Men ett problem är att FK inte alltid   
  får samarbete med socialsekreterare utan bara med individen. Ibland   
  ansöker personer men vid kontakt är de ej intresserade/motiverade.   
  Genom den ansökan kan dessa klienter tas in i GK. Men det finns ingen   
  tydlig process med arbetet med socialsekreteraren (”bakom ansökan”) 
För deltagare som uppfyller MIA kriterier finns MIA vägen. 
 
Skapar lagstiftningen något/några dilemman i samverkan? Om ja, vad?  
 

-Samordnad individuell plan (SIP) är lagstadgat för Region och Kommun. 
 AF/ FK kan vara med i en SIP men det är inte lagstadgad. 
-Gemensam Kartläggning (GK) är lagstadgat för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: 
  Kommun/AF får inte sammankalla till GK 
  Kommuner kan bli kallade att delta vid en GK.  
 Det är bara FK som kan aktualisera individer in till GK. 
 Kommun, AF kan få in individer i GK genom att ansökan samordnad rehabilitering. 
 
FK . Josefin har gjort en genomlysning av Ansökan samordnad rehabiliterings. Tas upp mer detaljerat 
vid nästa arbetsgruppsmöte. 
 
Reko – får många frågor om ovanstående. Om vem kontaktar vem inom AF,FK,kommun? 
 
 
  



 

 
Hur utforma bättre samarbetsformer/samverkansformer och sen se att strukturen efterlevs och 
upprätthålls?  
 

På denna fråga så kom vi in på ursprunget av SAMSUS, den viljeinriktning som finns mellan 
Arbetsförmedling, Försäkringskassan och SKL, där de föreåråkar Halmstadmodellen. 
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/battrerehabiliteringforpersoner
somsaknarsgi.10061.html 
 

Ett förslag på insats är att arbeta för en liknande lokal Viljeinriktning från lokala ex Avd/enhetschef 
Marie Biljard (alt Emile Axelsson) Marie Söderman, Sanna Tinglöf, , AF (åsa rundlöf), FK (Johanna 
Odelmark) kan vara viktigt att bjuda in vårdgivare också men hur gör vi det? 
 

Syfte är att chefer pratar ihop sig om en viljeinriktning och en aktivitetsplan. Ex  Vad behöver vi för att 
skapa värde för processen för denna målgrupp. Hur ser processerna ut? Vem kontaktar vem? 
 
Finns behov av stödstrukturer i verksamheterna?  Om ja, vad?  
 

Sophia lyfter behovet av avvikelsehantering, att vi har någonstans att lyfta om samarbete/samverkan 
inte fungerar fullt ut. 
 
Kan det vara av värde med kunskapshöjande insatser för medarbetare? 
 

Vi har samsus forum för att förmedla kunskap till våra kollegor utifrån diskussionerna i arbetsgruppen 
Flera gångar har individens motivation som en framgångsfaktor kommit upp i arbetsgruppen. Hur kan 
vi motivera ”bättre”?  MI-utbildning känns inte aktuellt men däremot ett webbinarium om att 
motivera. Täby – har MI coacher i beroende enheter, och Karolina ska höra med dem om de kan tänka 
sig ett kortare webbinarium (30min) i att motivera individer. 
 
Vad vill vi förmedla till våra kollegor i forum den 13 nov 
Forumet den 13 november blir i två olika webbinarium, med separata inbjudningar. 
 

1) Tema ”Motivering av deltagare” , ca 40 min föredragshållare MI-coacher Täby  
Karolina ska höra med coacherna om de har möjlighet 
 

2) Tema ”Rehabiliteringskoordinator” grund information om rollen , ca 30 min föredragshållare Ewa 
 
 
Övrigt  
Vi planerar in nya möten 
-  4 december, kl 9-11 arbetsgrupp fokus på FK´s aktstudie av ”Ansökan om samordnad rehabilitering” 
- 12 februari, kl 9-11 arbetsgrupp 
-  9 april, kl 9-11 arbetsgrupp 
-  7 maj Vårens samsus forum 
 
Ett tips 
www.insatskatalogen.se , för att  få översikt av vad som går att erbjuda medborgaren i Roslagen. 
Drivs av samordningsförbundet och är ännu inte helt komplett. 
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