Ett faktablad från Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Kort om SAMRE – Samordnad rehabilitering
SAMRE erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning
en möjlighet att komma vidare
Samordningsförbundets insats SAMRE innebär att en sjukskriven
person kan erbjudas samordnad rehabilitering, det vill säga flera
myndigheter samverkar kring personen för att bästa möjliga stöd
ska kunna ges. Erfarenheten har visat att det ofta behövs stöd från
fler myndigheter än en för att rehabiliteringen ska leda framåt.

Vill du veta mer om SAMRE?
Ring eller mejla SAMREs projektledare
Elsa Lundqvist, tel. 08-590 970 56
elsa.lundqvist@upplandsvasby.se

Vårdens medverkan är särskilt viktig, då de medicinska underlagen
har stor betydelse för hur rehabiliteringen ska läggas upp. Mer information finns i ett särskilt faktablad till vården.

Varför startades SAMRE?
En kartläggning visade att det våren 2017 fanns sammanlagt 266
personer i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som var sjukskrivna utan sjukpenning och som fick ekonomiskt bistånd.
Varken Försäkringskassan eller socialtjänsten har kunnat arbeta aktivt
med just denna målgrupp, som därför inte fått tillgång till rehabilitering på samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning. Genom
SAMRE vill vi åstadkomma förändringar som innebär en bättre samordning av insatser och att arbetssättet kring målgruppen förtydligas.
• Rätt person • Rätt underlag • Rätt myndighet • Rätt tid

SAMRES huvudmål
• Ett tydligt myndighetsgemensamt arbetssätt ska utvecklas kring
målgruppen, som sedan förankras och implementeras som en del av
myndigheternas ordinarie verksamhet. För att nå målet ska en
gemensam skriftlig överenskommelse tas fram, som beskriver samverkanspartnernas åtaganden och utgår från målgruppens 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).

• Varje deltagare ska först få en planering med inriktning mot arbete
eller studier, därefter de arbetslivsinriktade insatser som personen
behöver samt slutligen rätt ersättning.

6 medlemmar:
Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan
• Region Stockholm • kommunerna Sollentuna,
Upplands Väsby och Sigtuna.

Projektperiod och budget

Finansiering:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Region Stockholm 25 % var, kommunerna
tillsammans 25 %.

SAMRE startade den 1/10 2017 och pågår till den 31/12 2019. Den
totala projektbudgeten är drygt 6,9 mkr.

Samverkanspartners

Ett av åtta samordningsförbund i länet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Stockholm samt kommunerna
Sollentuna, Upplands Väsby
och Sigtuna.
Läs mer om förbundet!
Faktabladet senast uppdaterat 2019 03 19.

Många i målgruppen är föräldrar – blir deras
situation bättre gynnas även barnen.
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