
Arbetsgrupp Samsus -  minnesanteckningar 220121 

Deltagare 

Robin ersättare från Danderyd, Jonna från arbetsförmedlingen, Karin från försäkringskassan  

Jennifer från Norrtälje. 

 

Samordningsförbundets förväntningar på arbetsgruppen under 2022 

Förbundet förväntar sig att gruppen ska ha minst 4 arbetsgruppsträffar och arrangera två forum samt 

att till hösten återigen ska kartlägga målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (jmf med 

kartläggningen 2021) 

Er och er medlemsparts förväntningar på arbetsgruppen under 2022. 

Arbetsgrupps deltagare lyfter att det ska bli intressant att följa upp kartläggningen från i höstas, blir 

det fler ansökningar av samordnadrehabilitering? Diskussion om samarbetet mellan FK och 

kommuner. Hur ser det ut? Kommuner kan aktualisera deltagare till det förstärkta samarbetet genom 

att först ansöka om samordnad rehabilitering från försäkringskassan. 

Aktiviteter under 2022  

Inkomna förslag : 

 

”Kartlägga gränsdragning mellan olika insatser för målgruppen” 

Ex ; När är målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning aktuell för arbetsmarknadsenhet, MIA, 

samordnad rehabilitering,  Arbetsförmedlings insatser/samarbete, förstärkt samarbete AF/FK, 

kommunernas förtroendeläkare osv osv.” Med ett forum för presentation av gränsdragningar.  

Förslag uppmärksammat vid reflektionerna i november. 

Diskussion i arbetsgruppen; sophia visar förslag på hur en grov skiss av hur en kartläggning kan se ut, 

se bild 1 på andra sidan. Gruppen lyfter att vi behöver se hur andra har kartlagt. Sophia undrar om 

kartläggning verkligen behövs och gör nytta för handläggare. Jennifer ska kolla i en rapport Norrtälje 

gjort om vad som egentligen är kommunens ansvar i en arbetsmarknadsenhet. 

”Informationsfilm om samordnad rehabilitering”. 

Ex på innehåll ; Hur ansökan om samordnad rehabilitering går till, vad händer inför, under och efter   

en ansökan.   Målgrupp handläggare/målgrupp? Med ett forum för lansering. Förslag kommer från 

Beredningsgrupp. 

 

Diskussion i arbetsgruppen om att filmen kan animeras. Ligga på förbundets hemsida, obs noga med 

att det inte är en film från försäkringskassan.  

Gruppen positiv till båda förslagen. 

Sophia tar upp förslagen med beredningsgruppen.  

● Förslag arbetsgruppsträffar under 2022 

 

Våren - 17 februari 13.00-14.30 , den 7 april 13.00-14.30 och forum den 19 maj  

Hösten - 15 september 13.00-14.30 , den 20 oktober 13.00-14.30 och Torsdagen den 10 november 

Övrigt 

Viktigt att utse ersättare till arbetsgruppen, förslag beredningsgruppen? 
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