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Kontaktpersoner Samverkansteamet Säter 
 
Helén Johansson, coach 
0225–55675, 070-414 21 75 
helen.johansson@sater.se 
 
Gudrun Sjöberg verksamhetsledare och coach 
0225–55322, 070-156 52 34 
gudrun.sjoberg@sater.se 
 
Maria Lundin, arbetsförmedlare 
maria.lundin@arbetsformedlingen.se 
 
Postadress: Samverkansteamet Säter Box 300,78327 Säter. 
Besöksadress: Dahlanderkunskapscentrum, Jönshyttevägen 4. Vån 1 
 
Representanter i teamet: 
Maria Lundin   Arbetsförmedlingen 
Margareta Taras Försäkringskassan 
Emma Sandgren Socialtjänsten 
Hanna Sputnes-Mossberg Socialpsykiatrin 
Annika Hallkvist Öppenvårdpsykiatrin 
Torhild Mildenberger Vårdcentralen Säter  
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Inskrivningstid 
Deltagande i Samverkansteamet är upp till 12 månader. Önskar deltagaren en 
förlängning så ska en ansökan om detta föredras för styrgruppen.  
I denna ansökan ska beskrivas varför deltagaren behöver mera tid och vad 
som ska ske under den tiden. 
 
Prövotid 
De första 2 månaderna är en prövotid där deltagaren får tillfälle att prova 
verksamheten och testa om detta är rätt insats. För att processen ska komma i 
gång behöver deltagaren aktivt delta i någon eller några aktiviteter. 
Det kan vara individuella samtal och/eller några gruppaktiviteter. Detta för att 
vi tillsammans ska få ett underlag för att kunna besluta om denna verksamhet 
är till nytta för deltagaren. 
 
Uppföljning 
Uppföljning var 3 :e månad med remitterande handläggare och deltagare. 
 
Verksamheten är individanpassad och de aktiviteter som finns är utifrån de 
behov som finns hos deltagarna och för att de ska öka sina förutsättningar för 
egen försörjning. Nyttan för individen är i centrum. Aktiviteterna är 
individuella, grupper, studiebesök, föreläsningar samt arbetsträning och 
arbetspraktik. 
 
 

 

Uppdrag 
Samverkansteamet Säters uppdrag är att erbjuda kvalificerat och 
professionellt stöd för personer som har behov av samordnad 
rehabilitering för att öka personens förutsättningar för egen försörjning. 
Metoden är Lösningsfokuserat arbetssätt och omfattar både 
gruppverksamhet och individuella insatser. 
 
Det finns två kriterier för inskrivning 
1 Handläggare behöver bedöma att det föreligger behov av samordnad 
rehabilitering. Detta kan definieras på två sätt. Antingen att individen 
redan är aktuell hos flera aktörer eller att handläggare bedömer att det 
finns behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 
2 Individen ska vara motiverad och själv kunna se nyttan med att delta i 
verksamheten. Individen fyller i uppdragsblanketten och gör då ett aktivt 
val att medverka i Samverkansteamet. 
 
Ingen inskrivning vid: 
Pågående missbruk 
Kända hotfulla personer 
Förestående frihetsberövande 
Personer som ej bedöms klara ett medverkande i Samverkansteamet. 
 
Inskrivningsprocess: 
Innan personen blir aktuell bör en SIP eller ett flerpartsmöte ha gjorts där 
man kommit fram till att personen skulle kunna vara aktuell för 
Samverkansteamet. 
 
Handläggare kontaktar någon i teamet för att boka ett studiebesök. 
 
Handläggare och deltagare gör ett studiebesök hos Samverkansteamet, 
träffar personal och får en mer utförlig beskrivning av vad det innebär att 
delta. 
 
Deltagare fyller tillsammans med handläggare i Uppdragsblanketten som 
sedan lämnas till Samverkansteamet. 
 
Om teamet tillsammans med remittent bedömer att det är rätt insats 
bokas ett inskrivningsmöte.  Detta sker med utsedd kontaktperson i 
teamet samt med remitterande handläggare. 
 
 
 


