Information inför remittering till Resursteamen i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Det här behöver du som handläggare veta!
Resursteamet är en myndighetsgemensam samverkansplattform som syftar till att erbjuda deltagare vägledning
Målet är att vi gemensamt kommer fram till vad som blir nästa steg
för att den som deltar ska kunna nå en stegförflyttning. Teamen
består av representanter för olika myndigheter och leds av en
koordinator. Resursteamen tar inte över ansvaret för en deltagare.

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

Vilken är målgruppen?
Personer mellan 16 och 64 år som bor i Sollentuna, Upplands Väsby
eller Sigtuna som behöver ett samordnat stöd och inte kan få det
på annat sätt. Det finns ofta en långvarig problematik i bakgrunden
som gjort det svårt att nå en hållbar egen försörjning. Det kan handla
om en anställd, arbetslös eller sjukskriven person som inte ingår i det
förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Personen kan sakna sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Personer med funktionsvariation/funktionsskillnad, framför allt
på grund av psykisk ohälsa, är en prioriterad målgrupp.
OBS! Målgruppen kan komma att justeras utifrån antal ärenden,
lokala förutsättningar eller individuella behov hos deltagare.
Hur remitterar jag en deltagare till Resursteamet?
Först erbjuder du personen att delta i ett möte med Resursteamet.
Därefter fyller ni en intresseanmälan som finns på förbundets hemsida. Där finns också två samtycken som deltagaren skriver under
och som vidarebefordras till Resursteamens koordinator. Teamet behandlar intresseanmälan och vid ett positivt besked kontaktar koordinatorn dig om tid och plats för ett möte som du kallar deltagaren till.
Under mötet med Resursteamet
• Du och deltagaren är normalt med på mötet tillsammans, i annat
fall en annan representant för din myndighet. För att mötet ska gå
bra behövs dels god kunskap om deltagarens bakgrund, dels att
personen är väl förberedd inför mötet – inte minst på att många
kommer att vara närvarande. Kom ihåg att vid behov anlita tolk!
• Varje myndighetsrepresentant har tillgång till information i sitt
verksamhetssystem som tillsammans med deltagarens egen berättelse
ger en gemensam bild av personens situation.
• Teamet informerar och vägleder till insatser utifrån deltagarens behov, förutsättningar och önskemål. Tillsammans med teamet skapar
du och deltagaren en gemensam plan för hur ni ska gå vidare.
Efter mötet
• Skriv in en planering i din verksamhets ordinarie system och säkerställ att deltagaren är väl införstådd med vad planeringen innebär.
• Uppföljning av planeringen kan ske efter sex månader eller vid
behov.

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.

Läs mer om förbundet!
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