
                                                                                                                                                          
 

Uppdrag för medarbetare i SAMSUS- gruppen 
 
 

Bakgrund 
 

Samordningsförbundet Roslagen 
Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan medlemmar Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholms och kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Österåker ,(nedan kallad medlemmarna). Förbundet verkar med stöd av Lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser (FINSAM 2003:1210). Förbundet har inga egna inkomster och är ingen egen 
arbetsgivare utan bedriver sin verksamhet med hjälp medlemsavgifter och utlånad personal från 
medlemmarna. 
 
SAMSUS-gruppen 
SAMSUS gruppen bildades 2019 för att synliggöra och förbättra samverkan kring målgruppen 
”sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som har sin arbetsförmåga nedsatt 
på grund av sjukdom” (SGI 0). Samordningsförbundet fick då i uppdrag av styrelsen att arbeta med den 
strukturella insatsen samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS). Gruppen träffas ca: 4 ggr/termin. 
 
Syfte och mål  
Målgruppen SGI 0 är vanligast förekommande på försörjningsstödsenheterna hos kommunerna i 
förbundet, men förekommer även hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt  Hälso- och 
sjukvården som kommer i kontakt med målgruppen på olika sätt.  Målet med uppdraget är att uppnå : 

• En ökad kunskap hos medlemmarna kring målgruppen SGI 0.  
• Att individerna ska erbjudas lika bra stöd och samordning i sin rehabilitering som sjukskrivna 

individer med sjukpenninggrundande inkomst.  
• Att utveckla en hållbar struktur för samverkan mellan förbundets medlemmar för att lyfta fram 

och synliggöra arbetsgången för målgruppen SGI 0.  
 
Uppdrag 

• Medlemsparterna har ,var för sig, ett ansvar att på chefsnivå skapa förutsättningar för intern 
dialog kring SAMSUS målgrupp SGI 0. 

• Medlemsparterna ansvarar, var för sig, för att kartlägga gruppen som parten arbetar med som 
faller inom beskrivningen Målgruppen SGI 0 och rapportera in det till gruppen. 

• Föreslå, förbereda och genomföra kompetenshöjande insatser riktade till medlemmarna i 
förbundet gällande respektive regelverk i samarbetet med sjukskrivna personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst(SGI). 

• Den av parten utsedda deltagaren i gruppen ska arbeta med uppdrag enligt beskrivning ovan. 
 
Bemanning  
Medlemspart ska, var och en för sig bemanna SAMSUS gruppen med medarbetare. Parterna ska utse var 
sin medarbetare med ansvar för detta uppdrag och som deltar i gruppens arbete. När medarbetare 
avslutar sitt uppdrag ska Samordningsförbundet meddelas. 
 
 
Period 
Uppdraget gäller till och med 2022-12-31. Därefter upphör uppdraget att gälla såvida inte parterna 
kommer överens om en förlängning.  
 
 
För Samordningsförbundet            För Förbundsmedlem  
Roslagen             kommun/AF/FK/region 
 
____________________________________________ ____________________________________________  
Ort och datum Ort och datum 
                       
____________________________________________ ____________________________________________ 
Underskrift Underskrift 
 
____________________________________________ ____________________________________________ 
Texta Texta 


