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Presentation av ”nya” Samordningsteamet
Samordningsteamet är en tillsvidareverksamhet sedan 1 juli 2016 med Samordningsförbundet Västerås som ägare
och Utbildning o Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare. De som känner till Samordningsteamet
sedan tidigare förknippar ofta verksamheten med gruppaktiviteter såsom grön rehabilitering på Malma gård,
utflykter med upplevelsegruppen och vägledning via MAC. Sedan 1 jan i år erbjuds inte längre dessa inriktningar.
Verksamheten har fått en ny verksamhetsplan för 2020-2022 som innebär ett löpande individuellt intag av
arbetssökande, individuell planering och utformade insatser/aktiviteter utifrån metoderna Case Management och
Supported Employment. Uppdraget att jobba med samordnat stöd till de arbetssökande i insatsen har blivit
tydligare. Målet med verksamheten är att de arbetssökande ska göra stegförflyttningar mot arbete och
självförsörjning samt öka sin hälsa.
Förutom förändringar av insatser och mål med verksamheten, har vi även flyttat och fått nya medarbetare i teamet.
Vi är nu ett multikompetent team med bred kompetens och erfarenheter från arbete med målgruppen och av de
olika aktörerna, samt har vi tillsammans ett bra nätverk med arbetsgivarkontakter. Ingen kan allt men tillsammans
kan vi oerhört mycket! Vi sitter nu tillsammans i nya lokaler på Västra Skepparbacken 18-20 (nära polishuset).

Presentation av teamet: Bakre raden: Mi Tiefenthal (arbetskonsulent), Sanna Lindqvist (arbetsförmedlare), Helén Sandberg
(arbetskonsulent), Eva Fredin (arbetskonsulent), Gabriella Tingberg Granath (arbetsförmedlare) och Elin Muschött
(arbetskonsulent). Främre raden: Carolina Hedin (arbetskonsulent), Annie Ralgård (avdelningschef) och Malin Lindholm
(arbetskonsulent/arbetsterapeut).

Presentation av vårt nya uppdrag och logga
Samordningsteamet ska stödja arbetssökande med behov av samordnade insatser, så
att de kan nå eller komma närmare en egenförsörjning genom arbete.
”Alla våra aktiviteter och insatser utgår ifrån individens förmåga och förutsättningar. Det gör vi genom att sätta individens
fokus i fokus.”

Kugghjulet ovan illustrerar vårt uppdrag och vårt arbetssätt. Vi får vårt uppdrag från Samordningsförbundet Västerås
som består av fyra aktörer; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerås stad och Region Västmanland (de fyra
pusselbitarna). Det gör vi genom att sätta individens fokus i fokus (den mörkblå punkten i mitten). Vi arbetar för att
stödja den arbetssökande med att samordna planeringen mellan aktörerna för att få till en helhet för den
arbetssökande för att processen mot ökad hälsa, arbete och självförsörjning ska kunna rulla framåt (utifrån metoden
Case Management). Samordningsteamet utgör alltså den vita runda ringen runt individen som stödjer i kontakter
med aktörerna och sätter hjulet i rullning, utifrån individens behov. Den blå pilen som kugghjulet rullar på illustrerar
vägen framåt och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (utifrån metoden Supported Employment).
Nedan en beskrivning av den arbetssökandes process som deltagare i insatsen.

Vägen in till insatsen
Målgrupp för insatsen:
•
•
•
•

Arbetssökande personer i ålder 16–64 år och som är skrivna i Västerås.
Dessa personer står idag utanför arbetsmarknaden och har ett behov av samordnat stöd av minst två aktörer för
att komma närmare ett arbete eller nå en egenförsörjning genom arbete.
Myndigheten bedömer att den arbetssökande, med stöd från samordningsteamet, kan komma närmare arbete
inom 12 månader eller nå egen försörjning.
Prioriterad grupp är unga vuxna i ålder 19–29 år med aktivitetsersättning.

Ansökan:
Respektive myndighet tillsammans med den arbetssökande ansöker skriftligt till teamet, enligt följande kriterier för
remittering:
1.
2.
3.
4.
5.

Den arbetssökande är folkbokförd inom Västerås kommun.
Ordinarie insatser räcker inte till enligt bedömning.
Den arbetssökande har ett behov av samordnat stöd av minst två aktörer för att komma tillbaka i arbete.
Myndigheten bedömer att den arbetssökande kan komma närmare arbete eller studier inom 12 månader.
Det ska finnas en vilja till förändringsarbete hos den arbetssökande.

Samordningsteamet har mandat att godkänna eller avslå att den arbetssökande skrivs in i verksamheten. Avslag görs
skriftligt till berörd remittent.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna för mer information, för att bolla ärenden inför eventuell ansökan och/eller andra frågor kring
samverkan!
Helén Sandberg, tel. 021-393795, helen.sandberg@vasteras.se
Eva Fredin, tel. 021-397438, eva.fredin@vasteras.se
Elin Muschött, tel. 021-391125, elin.lans.akesson@vasteras.se
Carolina Hedin, tel. 021-392534, carolina.hedin@vasteras.se
Malin Lindholm, tel. 021-39 74 41, malin.lindholm@vasteras.se
Gabriella Tingberg Granath, tel. 010-4887424, gabriella.tingberg-granath@arbetsformedlingen.se

Covid-19
Samordningsteamet har upprättat en handlingsplan för verksamheten utifrån Covid-19. I likhet med de flesta andra
verksamheter i samhället, har även vi behövt anpassa verksamheten för att minimera risken för smitta. Det innebär
att vi i största möjliga mån kommer arbeta hemifrån och erbjuda möten på distans i första hand. Kort sammanfattat
innebär det att vi gör en individuell riskbedömning för varje arbetssökande och inför varje fysiskt möte, där vi även i
detta fall har individens fokus i fokus. För mer information vad det innebär för varje enskild arbetssökande i
verksamheten hänvisar vi till ansvarig arbetskonsulent i teamet.

Ansökan och mer information
Ansökan med samtycke samt mer information finner ni på Samordningsförbund Västerås hemsida;
http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/Samordningteam_Vasteras-insatser-isamverkan.shtml
Aktuell information om Samordningsteamet kommer att presenteras i nytt nyhetsbrev ungefär en gång i kvartalet. Nästa
nyhetsbrev kommer att skickas ut i mars 2021.

Vi ser fram mot ett fortsatt bra samarbete!
Tveka inte att höra av dig till oss!
Vid pennan/
Annie Ralgård
Avdelningschef, Samordningsteam Västerås
Tel. 021-39 11 06, annie.ralgard@vasteras.se

