
 

 

Samordningsförbundet i Halland har fem 
Individsamverkansteam som tillsammans representerar alla 
kommuner i Halland; Laholm, Halmstad/Hylte, Falkenberg, 
Varberg och Kungsbacka. 
 

 
 
 
 

 

Vår målgrupp 

Individsamverkansteamens målgrupp är personer 16-64 år 
boende i Halland, med behov av samordnad rehabilitering 
och som bedöms kunna komma ut i arbete eller studier.  
 
Personen har behov av (minst) två myndigheters samverkan 
och personens rehabilitering till arbete/studier kan inte lösas 
inom ordinarie myndighetssamverkan. Personen är sedan 
lång tid utanför arbetsmarknaden (långtidsarbetslös, 
långtidssjukskriven eller sedan lång tid uppbär/eller har 
behov av offentlig ersättning). Andra möjliga insatser ska 
vara uttömda/uteslutna och det finns inte några hinder 
medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande 
insatser.  
För deltagande i Individsamverkansteamens rehabilitering 
krävs att personen är delaktig och aktiv i sin egen process till 
förändring och att personen inte är i missbruk. 
 

Vår personal 

Individsamverkansteamen består av ett lokalt konsultativt 
Samverkansteam och operativa handledare. 
 
De lokala Samverkansteamen är grunden för samverkan 
mellan, och kompetens från, deltagarens aktuella parter. 
Samverkansteamen består av representanter från kommun, 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region Halland.  
Våra Samverkansteam arbetar tillsammans ”runt samma 
bord” och är ett effektivt konsultativt stöd för våra parter 
och deltagare i såväl generella som individuella 
frågeställningar. Samverkansteamet med sin 
specialistkunskap finns tillgängligt för såväl deltagare som 
handläggare/vårdkontakt under hela den tid personen finns 
inskriven i Individsamverkansteamet. 
 
Handledaren är ett nära stöd till deltagaren och finns med 
under hela dennes tid som inskriven. Handledarna i 
Individsamverkansteamet har som uppdrag att med stor 
kunskap om våra samhällssystem, arbetsmarknad och 
arbetsinriktad rehabilitering vara det stöd och utforma den 
plan som passar varje deltagare. 
 

Mål och process 
Mål: Förbereda deltagaren för övergång till arbetslivsinriktad 
rehabilitering hos annan aktör eller till arbetslivsinriktad 
rehabilitering genom Individsamverkansteamet 
Process 30-64 år 

Inriktningstid för deltagande: 12 månader 

Process 16-29 år   
Inriktningstid för deltagande: 12 – 24 månader 
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Du kan remittera en person till 
Individsamverkansteamets 
verksamhet som du bedömer ingår i 
vår målgrupp och som du tror behöver 
det stöd vi kan ge för att nå eller 
närma sig arbete eller studier. Läs mer 

om målgruppen här    
 

Remissen är vägen in till oss och efter 
att den tagits upp i Samverkans-
teamet följer ett informationstillfälle 
för personen (och gärna även med dig 
som inremittent) där vi berättar om 
vår verksamhet. Det går även att skriva 

remissen efter informationsmötet om ni behöver 
veta mer först. 
 
Du kan ställa en konsultativ fråga 
gällande en person till vårt 
Samverkansteam. Vi sitter med 
samlad kompetens från kommun, 
myndighet och sjukvård. Du kan göra 
det skriftligt eller så kommer du (och 
den det gäller) till oss i teamet. Våra 

kontaktuppgifter och var du hittar vår remiss finns 
på andra sidan. 
 
Remiss, blankett för konsultation och samtycke 
finns på vår hemsida        www.sfhalland.se 

  
 

Arbetsförberedande och arbetslivsinriktad rehabilitering för personer där det långsiktiga målet är att personen kommer i arbete 
eller studier och når egenförsörjning. Individsamverkansteamets insats ska vara en del av vägen dit i samverkan med Hallands 
kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Halland.  

 



 

 

    
 

 Individsamverkansteamen i Halland 

Prova på (4 veckor) 
1 tillfälle/vecka med aktivitet inriktat på fysisk träning 
1 tillfälle /vecka med individuellt samtal, individuellt stöd 
 
 

Alla börjar med en Prova-på-tid som ger både deltagaren och oss 
svar på hur bästa planen vidare kan se ut. 
 
Hälsa genom fysisk träning erbjuds hela den tid man är inskriven, 
arbetsträning startar i grupp och övergår till individuell 
arbetsträningsplats. Därtill kunskapshöjande inslag och ett 
individuellt stöd. 
 
Alla deltagare samarbetar med en handledare. 

 
 
Arbetsförberedande  
1 tillfälle/vecka med aktivitet inriktat på fysisk träning 
1 tillfälle/vecka med praktisk förberedelse för arbete/studier 
genom arbetsträning tillsammans med andra deltagare och 
handledare från IST 
1 tillfälle/vecka med inriktning kunskap, information, personlig 
utveckling, vägledning 
Minst 1 tillfälle varannan vecka med individuellt samtal, 
individuellt stöd 
 
När man är redo för mer  
1 tillfälle/vecka med aktivitet inriktat på fysisk träning 
Minst 2 tillfälle/vecka med arbetsträning (individuell plats) 
Minst 1 tillfälle varannan vecka med individuellt samtal, 
individuellt stöd 
 
Arbetslivsinriktad rehabilitering 
1 tillfälle/vecka med aktivitet inriktat på fysisk träning 
Minst 3 tillfälle/vecka med arbetsträning (individuell plats) via 
annan part eller genom Individsamverkansteamet 
Minst 1 tillfälle varannan vecka med individuellt samtal, 
individuellt stöd 

Vad erbjuder vi deltagaren? 
1. Remiss inkommer till Individsamverkansteamet. 

Samverkansteamet tar upp remissen för konsultation för 
att säkerställa att personen tillhör målgruppen och att 
ingen annan aktuell plan finns som bör gälla i första 
hand.  
Inremittent och den myndighet med ansvar för 
personens ekonomi informeras via Samverkansteamet 
att remiss inkommit och att ett första informationsmöte 
erbjuds.  
Personen bjuds in till informationsmöte.  Inremittent 
meddelas om tiden och får gärna vara med. 
Ett första möte kan också ske efter önskemål utan att en 
skriftlig remiss skrivits – då får den inkomma i efterhand. 
 

2. Informationsmöte genomförs och är ett första tillfälle 
där vi presenterar vår verksamhet.  
 

3. Personen tilldelas en ansvarig handledare som bjuder in 
till det första individuella samtalet som blir starten för 
Prova på-delen. Återkoppling sker till inremittent om 
gjord planering. 
 

4. Personen startar i Prova på (4 veckor). 
 

5. När personen efter Prova-på-delen fortsätter in i 
rehabilitering till arbete/studier görs inskrivning i den 
Arbetsförberedande rehabiliteringen. Den första 
handlingsplanen skrivs med deltagaren och lämnas till 
inremittent och eventuellt fler parter för kännedom. 

 
6. Samverkansteamet och ansvarig handledare 

återrapporterar till inremittent vid behov och som minst 
var tredje månad. Inremittent ansvarar för att meddela 
eventuella förändringar som kan påverka deltagarens 
process i rehabiliteringen. Handlingsplan för deltagaren 
upprättas var tredje månad och delges till de som 
berörs. 
 

7. Avslut av deltagandet sker i överenskommelse med 
deltagare, inremittent och Individsamverkansteamet.  
Om deltagaren inte längre kan delta på grund av  
försämrat hälsotillstånd ska avslut ske först efter samråd 
med aktuell sjukvård/behandlare och annan  
aktuell part.  

 
8. Individsamverkansteamet sammanfattar deltagarens 

insats i ett avslutsdokument som delges deltagare och 
aktuella parter. 

 
 
 
 

Hur 

           

                   
     

                                          

Samordningsförbundets hemsida för information, blanketter och mer kontaktuppgifter www.sfhalland.se 
 
Teamkoordinator Linda Bertlin 0722 04 23 40 linda.bertlin@sfhalland.se 
Teamkoordinator Ulrika Lindberg 0722 03 33 15 ulrika.lindberg@sfhalland.se 
Mailadresser till teamen: 
ist.laholm@sfhalland.se   ist.halmstad@sfhalland.se   ist.falkenberg@sfhalland.se   ist.varberg@sfhalland.se   ist.kungsbacka@sfhalland.se 

 

 


