
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till samordnare 
Endast för handläggare, inte den enskilde 

 

Linnéa Gustafsson 

070-375 11 56 

linnea.gustafsson@bracke.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vad är SAMSAM? 

SAMSAM är en insats för samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region Jämtland 

Härjedalen samt Bräcke kommun. Insatsen består av två 

delar; SAMSAMs arbetsgrupp samt insatsen Individuell 

samplanering där målgruppen är individer (16-64 år) som 

behöver förstärkt samverkan och rehabilitering mot 

studier/arbete och egen försörjning. SAMSAM har en 

anställd samordnare på 50 procent. 

 

Vad gör SAMSAMs arbetsgrupp? 

Arbetsgruppen består av insatsens samordnare, en 

arbetsförmedlare (mot arbetssökande), en handledare 

från kommunens arbetsmarknadsenhet, en handläggare 

från Försäkringskassan (sjukpenningärenden), en 

socialsekreterare för ekonomiskt bistånd samt 

hälsocentralens rehabiliteringskoordinator. 

Arbetsgruppen träffas för ett gemensamt lärande och 

information. Här kan behov av samverkansfrågor lyftas. 

Arbetsgruppen ansvarar också för att individinsatsen 

Individuell samplanering har rutiner som fungerar för allas 

verksamheter.  

 

 

 

Vad innebär samverkan genom Individuell 

samplanering? 

Individuell samplanering är en insats som allas 

verksamheter ska kunna använda. Det är du som 

handläggare som tar kontakt med samordnaren när du 

ser att en individ har behov av förstärkt samverkan för att 

få till en planering mot egen försörjning/sysselsättning där 

flera verksamheter behöver inkluderas. Samverkansmöte 

tidigt kan bromsa eller minska beroendegraden hos 

individen. Om samordnaren ser samma behov kallar 

denne sedan till ett förmöte där du, individen samt 

samordnaren gör upp en planering för den Individuella 

samplaneringen och vilka som ska delta. Här skrivs också 

samtycke. 

I det Individuella samplaneringsmötet deltar de som blivit 

kallade av samordnaren utifrån individens behov och 

önskemål. Man kan även kalla personer/verksamheter 

som inte ingår i SAMSAMs överenskommelse men de 

väljer om de vill delta eller inte. Mötet hålls hos initierande 

handläggare eller på kommunens arbetsmarknadsenhet 

och beräknas ta ca två timmar. Som arbetsmetod 

används SIP (samordnad individuell plan). Under mötet är 

det samordnaren som är samtalsledare samt 

sammanställer och skickar ut den planering som 

upprättas gemensamt. Du som deltagare förväntas delta 

aktivt och genomföra det som vi kommer överens om på 

mötet. På mötet bestäms när/om uppföljning av insatsen 

ska ske.  


