
Samspelet
Samordningsförbundet Samspelet arbetar för 
att utveckla samordnad rehabilitering så att 
individer ökar förmågan till arbete och egen 
försörjning.

Samspelet medverkar till ett mer  inkluderande 
arbetsliv.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMSPELET

www.samspelet.se

samspelet 
tillsammans gör vi skillnad!

Vi hjälper 
människor 
och företag 
att växa



Samspelet är ett samordningsförbund som ägs av Arbetsförmedlingen, För

säkringskassan och Region Värmland tillsammans med Karlstads, Hammarös, 

Grums och Kristinehamns kommuner.

Samordningsförbund möjliggörs genom lagen om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser från 2004. En unik samverkansform som lönar sig för 

både medborgare och samhälle.

Samspelet är arenan där myndigheterna och vården kombinerar sina re

surser för att stödja kvinnor och män i behov av samordnat stöd från flera 

myndigheter, ett extra skyddsnät. Tillsammans identifierar myndigheterna om

råden där samverkan behöver utvecklas för att överbrygga glappen av sam

ordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

VAD GÖR ETT SAMORDNINGSFÖRBUND?  

Samordningsförbund bidrar med ekonomiskt stöd till sociala, medicin ska och 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser vilka genomförs av de ingående 

myndigheterna i samverkan. Samspelet arbetar utifrån individens perspektiv, 

vilket innebär att vi alltid söker individuella lösningar. 

Eftersom vi lever i en ständigt föränderlig värld så finns sällan enkla svar på 

hur man ska gå till väga med de svåraste frågorna. Därför har vi fyra målom

råden i fokus: samordnad rehabilitering, metodutveckling, kunskapsutveckling 

och inkluderande arbetsliv. 

FAKTA
• Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund där Arbetsförmed

lingen, Försäkringskassan, Region Värmland och Karlstads, Hammarös, 

Grums och Kristinehamns kommuner är samverkande parter. 

• Samspelet bildades 2008.

• Samspelet är en egen juridisk person, ledd av en vald styrelse, vilken 

avgör hur förbundets resurser ska användas. 

(Lag 2003:1210 om finansiell samordning)

• Samspelet som plattform för samverkan gör skillnad på flera nivåer:

SAMHÄLLSNYTTA
Vi visar att samverkan, med utgångspunkt från individens perspektiv, 

är ett resultat effektivt arbetssätt.

STRUKTURELL PÅVERKAN
Vi bidrar till lärande mellan myndigheter, utvecklar och effektiviserar 

samverkan, metoder och arbetssätt.

INDIVIDUELLT
Vi finansierar insatser så att personer med långvarig frånvaro från ar

betslivet har en möjlighet att nå det och kommer i egen försörjning.

SAMORDNAD REHABILITERING är vårt största och viktigaste område. För 

en individ med många myndighetskontakter blir det jobbigt att förklara sitt 

problem om och om igen. Tidig partsgemensam samordning behövs för att 

göra rätt från början och tillsammans få en helhetssyn på individens behov. 

SAMSIP är ett verktyg i detta. Då kan rundgång mellan myndigheter och 

vården undvikas så att alla får fortsatt det stöd som behövs i rehabiliteringen. 

Ett effektivt arbetssätt som leder mot egen försörjning, vilket också är en sam

hällsekonomisk vinst. 

METODUTVECKLING behövs när nya behov ses hos en viss målgrupp eller 

när brister i välfärdskedjan identifieras. Då behöver vi tillsammans pröva nya 

sätt för att möta de uppkomna behoven genom att utveckla välfärdsinsatser. 

Erfarenheter, metoder och arbetssätt som ger bra resultat ska kunna tas över 

av ordinarie parter eller leva vidare genom finansiell samordning.

KUNSKAPSUTVECKLING finns som en viktig del i Samspelet så att kompe

tens och bra arbetsmetoder kan spridas. Samspelet samordnar insatser för 

behovsanalyser och kartläggningar samt arrangerar regelbundet kompe

tenshöjande myndighetsgemensamma utbildningar.

Samspelet erbjuder även utbildningar för arbetsgivare i form av handledar

utbildning och ökad kunskap kring olika funktionsvariationer.

INKLUDERANDE ARBETSLIV innebär att Samspelet vill bidra med att  bredda 

arbetsmarknaden så att alla kan vara delaktiga i arbetsliv och samhälle uti

från sin förmåga.

För att det ska kunna hända behövs ett samarbete med både det offent

liga och privata näringslivet.

Samspelets arbete med social hållbarhet innefattar bland annat att hjälpa 

till att skapa förutsättningar både för företaget och den enskilda individen, 

att verka för kompetensförsörjning och fortsatt tillväxt genom en inkluderande 

arbetsmarknad. 

Varför 
samordningsförbund? 

För med information se WWW.SAMSPELET.SE


