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SAMSIP och Stegen Karlstad  
 

Bakgrund 
När processer utvecklas är det lätt att förvirring och olika bilder uppstår.  
Därför vill vi förtydliga vad som gäller i nuläget gällande SAMSIP och Stegen. 
Följande information, hoppas vi, möjliggör att samma bild skapas gällande SAMSIP-
ombud, ingång till Stegen, flöde mm 
 

SAMSIP-ombud 
SAMSIP-ombudet ska finnas på parternas enheter som ett bollplank med kompetens 
om hur man tidigt i medborgarens process startar en samordnad individuell plan. Ditt 
ombud vet hur man kan planera, vilka kontaktvägar som finns hos övriga parter mm  
Nätverket för SAMSIP-ombud träffas gemensamt någon gång per termin för 
kompetenspåfyllnad och dialog om det samordnande arbetet. 
Ditt SAMSIP-ombud kan vara dig behjälplig i arbetet med partsgemensam planering. 
 

Stegen 
Har individen behov av arbetslivsinriktad rehabilitering kan den partsgemensamma 
insatsen Stegen föreslås om parternas ordinarie utbud av insatser inte är relevant. 
Stegen är en frivillig insats för personer med behov av samordning från minst två 
parter. 
Personen ska vara motiverad till att delta i det upplägg som Stegen innebär. 
Stegen arbetar efter KAPA-metodiken med stegförflyttning var tredje månad. 
Det är ytterst projektledaren i Stegen som avgör om deltagande är lämpligt. 
 

Ingång till Stegen via SAMSIP-möte 
Samspelet har utökat med resursen Processtödjare där Du har möjlighet att få stöd i 
samordning kring individen på SAMSIP-möten. 
När Du bokar ett SAMSIP-möte /flerpartsmöte där det finns tankar om att Stegen kan 
vara rätt aktivitet för personer – kalla camilla.nykvist@karlstad.se till mötet. 
Camilla kommer bistå från ett samverkansfokus samt informera parter och tänkt 
deltagare om Stegen och arbetsgången inför deltagande.  
SAMSIP-mötet, med vägledning och lärande om samordning kring individer som står 
långt från arbetsmarknaden, har uppskattats av parternas handläggare.  

Camilla Nykvist Mottagare:  
Styrgruppen Karlstad 
SAMSIP-ombud 
Stegens medarbetare och 
projektägare 

Projektledare Stegen 
Processtödjare SAMSIP 
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SAMSIP-arbetet har inneburit att ”mer rätt insatser har påkopplats”. Endera kan man 
slussas vidare till Stegen eller få mer rätt samlat stöd från parter på annat sätt. 
Om SAMSIP-mötet, tillsammans med deltagaren och projektledaren, anser att Stegen 
är rätt insats ska en ansökan om deltagande skrivas. 
Ansökan, som skrivs av remittent tillsammans med personen i fråga, kan skrivas på 
plats vid mötet eller efteråt för att senare skickas till Camilla. 
Information ges på mötet om när i tid deltagande kan vara aktuellt och om något 
behöver göras innan deltagande. 
 
  

Studiebesök inför Stegen – i sällsynta fall 
Tidigare fanns möjlighet till studiebesök i grupp. Denna möjlighet avslutades 2019. 
OM du anser att ett studiebesök är av stort värde för presumtiv deltagare kan detta 
ordnas i sällsynta fall. Kontakta camilla.nykvist@karlstad.se 
 
 

Remittents deltagande i uppföljningar 
Aktuell/aktuella handläggare är involverade i samordningsprocessen, speciellt på 
uppföljande SAMSIP-möten minst var tredje månad, inför målet egen försörjning 
genom arbete/studier. 
 
 

Mer information? 
Ditt SAMSIP-ombud kan ge dig mer information  
Alternativt kontakta camilla.nykvist@karlstad.se 054-540 84 87 
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