Ett faktablad från Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Kort om Resursteamen
Resursteamen är lokala samverkansplattformar mellan
myndigheterna i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna
Teamen består av representanter för olika myndigheter som
tillsammans träffar personer som behöver ett samordnat stöd och
inte kan få det på annat sätt. Teamen erbjuder rådgivning i syfte att
hitta insatser som gör att deltagarna via stegförflyttningar ska kunna
närma sig egen försörjning.

Vill du veta mer om teamen?
Ring eller mejla Resursteamens koordinator
Maria Anger, tel. 010-487 48 98
maria.anger@arbetsformedlingen.se

Det finns ett Resursteam i varje kommun: Sollentuna, Upplands
Väsby och Sigtuna. En handläggare/kontaktperson inom vården kan
skicka in en intresseanmälan tillsammans med den berörda personen.

Varför startades Resursteamen?
Samverkan mellan myndigheterna kring personer som behöver stöd
finns sedan tidigare och mycket fungerar i det ordinarie arbetet. Men
ibland är det extra komplicerat att ge ett adekvat stöd, och risken
finns då att personen ”hamnar mellan stolarna”. Därför har det länge
varit ett önskemål bland handläggare om en gemensam plattform där
man tillsammans med berörda personer kan hitta vägar framåt.
Många samordningsförbund i landet har startat motsvarigheter till
Resursteamen och arbetssättet har visat sig ge mycket goda resultat.

Målgrupp
Både personer med en anställning och arbetslösa som har svårt att
tillgodogöra sig ordinarie arbetsförberedande insatser kan komma
ifråga, liksom personer utan sjukpenninggrundande inkomst.
Personer med funktionsvariation/funktionsskillnad, framför allt på
grund av psykisk ohälsa, är en prioriterad målgrupp.

Resursteamens huvudmål
• Skapa välfungerande samverkansplattformar för myndighetsgemensam rådgivning till personer som behöver ett samordnat stöd.
• De rådgivande/vägledande mötena i Resursteamen ska resultera i
en planering för var och en med insatser som leder till stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden.
• Ett kvantitativt mål är att hälften av de personer som kommer till
Resursteamen upplever att de gjort en kvalitativ stegförflyttning.

Projektperiod och budget

Korta fakta om förbundet
Verksamhetsidé: ”Samordningsförbundet
Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna möjliggör
samverkan mellan myndigheter kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser som ger
personer med behov av samordnat stöd bättre
förutsättningar att öka arbetsförmågan och kunna
försörja sig själva.”
Vision:
”Våra samverkansinsatser leder till att våra
deltagare kan försörja sig själva och leva ett
självständigt liv.”
Förbundet bildades 1 juni 2017 och verkar utifrån
Finsam-lagen; lagen om finansiell samordning
(2003:12).
6 medlemmar:
Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan
• Region Stockholm • kommunerna Sollentuna,
Upplands Väsby och Sigtuna.
Finansiering:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Region Stockholm 25 % var, kommunerna
tillsammans 25 %.
Ett av åtta samordningsförbund i länet.

Resursteamen bildades under 2018 och drivs till en början i projektform. Hösten 2019 görs en utvärdering med sikte på att teamen ska
kunna permanentas. Projektbudgeten för 2019 är 2 mkr.

Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt
respektive kommun: Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Läs mer om förbundet!
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