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Avsiktsförklaring Samverkansteam Avesta 
 
Styrgruppens tankar inför start av den myndighetsgemensamma 
insatsen  
 
 
2015 hoppas vi kunna bli ett mycket spännande och intressant år för ett nästa steg i 
utvecklingen av samordnade insatser för medborgare i Avesta i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden blir ännu 
bättre. 
 
Redan för tio år sedan när våra myndigheter skapade Södra Dalarnas 
Samordningsförbund fanns drömmen om att hitta en form för hur vi, i våra myndigheter, 
skulle kunna jobba närmare tillsammans mer strukturerat och långsiktigt. Under åren har 
flera modeller testats och vi har lärt oss mycket om vilka komponenter som är viktiga för 
att utveckla samverkan i vårt närområde.  
 
Vi tror på följande: 

• Deltagarnas behov och mål är grunden för verksamheten  
• En team verksamhet som både ger mentorskap/coachning och praktisk 

stöd i samordningen mellan myndigheter  
• Metodmässigt är individen en resurs och en naturlig del av teamets arbete 
• Engagemang och framtidstro hos personalen är viktigt 
• Det behövs någon som stöttar gruppen i vardagen och som stöttar hela 

gruppens utveckling 
• Ett lösningsfokuserat förhållningssätt som en gemensam filosofi för hur vi 

arbetar med oss själva, med varandra och med deltagarna 
• En aktiv styrgrupp för verksamheten är central, en grupp som stödjer 

fortsatt utveckling och som vill jobba långsiktigt tillsammans samt ta ansvar 
för den gemensamma verksamheten 

• Tydliga kontaktpersoner och nätverk hos ordinarie myndighetsverksamhet 
och andra aktörer, som jobbar i och nära teamet 

 
Vi har med dessa utgångspunkter, och med stöd och finansiering av Södra Dalarnas 
Samordningsförbund, fått beviljat medel för en gemensam verksamhet i Avesta – 
Samverkansteam Avesta – en ny form för samverkan. Detta är en verksamhet som 
leds och drivs av myndigheterna tillsammans och som riktar sig till individer i behov 
av samordnad rehabilitering och som står långt från arbetsmarknaden. 
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I samband med samordningsförbundets beslut föreslås ett uppdrag till 
Samverkansteam Avesta. Den lyder så här och kommer att vara en del av det avtal 
som reglerar förhållandet mellan oss och vår finansiär: 
 

Att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt 
individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov inom 
samordningsförbundets geografiska område.   
Arbetsmetoderna ska vara lösningsinriktade och omfatta både 
gruppverksamhet och individuella insatser. I teamet ska ingå personer med 
erfarenhet av att arbeta med individer som har neuropsykiatriska 
funktionshinder. Detta för att säkerställa att rätt insatser genomförs och för att 
hitta långsiktiga individanpassade lösningar till egen försörjning. Unga 
personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt ifrån 
arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras. 

 
 
Våren 2015 
 
Mycket ska hända på kort tid och vi är ivriga att komma igång. En lokal ska ordnas 
och personal ska rekryteras. En hel del personal är redan utsedd och en 
utvecklare/samordnartjänst (titel ej klart) ska rekryteras externt under januari/februari. 
Annons skickas ut under vecka fyra. 
 
Insatsen ska kunna ha cirka 40 deltagare och från slutet av februari beräknas de 
första deltagare starta i verksamheten.  
 
Ingång till verksamheten sker genom SIP1 eller dokumentation efter flerpartsmöte.  
 
Det finns två kriterier för inklusion: 

1. Handläggare/professionell måste bedöma att det föreligger behov av 
samordnad rehabilitering. Detta kan definieras på två sätt. Antingen att 
individen redan är aktuell hos fler än två myndigheter eller att 
handläggare/professionell bedömer att det finns behov av social, medicinsk 
och arbetslivsinriktad rehabilitering 

2. Handläggare/professionell ska utreda och dokumentera vad individen vill. 
Inskrivning är ytterst ett resultat av ett samarbete mellan individ och 
myndighetens personal. Det ska finnas en bedömning från remitterande 
handläggare/professionell att individen är motiverad för en första kontakt med 
insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt. 

 
Insatsen är öppen för alla medlemmar i samordningsförbundet. Insatsens personal 
tillsammans med remitterande handläggare avgör vilka som tas in i insatsen.  

 
Exkluderande är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående 
frihetsberövande och allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara 
ett deltagande. 

                                                
1 Samordnad Individuell Plan. Läs mer 
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/samordnadindividuellplansip.3749.html 
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En utvecklingsdag mellan handläggare och professionella från de ingående 
myndigheterna kommer att arrangeras innan sommaren. En särskild inbjudan om 
detta kommer i februari/mars. Syftet med denna dag är att närmare diskutera rutiner 
och arbetssätt mellan teamet och handläggare/professionella (i arbetet runt och med 
deltagarna). 
 
Mer information kommer inom kort och vi lovar att hålla er informerade efterhand. Vid 
frågor och funderingar kontakta gärna oss. 
 
Styrgruppen för Samverkansteam Avesta 2015-01-12   
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