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ÄRENDE FÖR SAMVERKAN 
(blanketten fylls i av handläggare) 

Kom ihåg att bifoga aktuella underlag som utredningar, medicinska underlag, beslut osv som är relevanta. 

Namn: Pers nr: 

Adress: Telefon: 

Postnr och ort: E-post:

Namn och kontakt till närmast anhörig: 

Ansökande myndighet: Medsökande myndighet: 

Kontaktperson: Kontaktperson: 

Telefon: Telefon: 

E-post: E-post:

Utredningar och/eller medicinska underlag bifogas 

Tidigare underlag från Samordningsförbundet bifogas 

Sammanhängande tid i offentlig försörjning: 

Försörjning nu och t o m: 

Syfte/Mål/Frågeställning gällande samverkan: 

Vad skulle kunna bidra till att stärka personen och uppnå egen försörjning? 
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Bakgrund 
Arbete/studier/tidigare insatser: 

Social situation: 

Hälsosituation: 

Ekonomisk situation: 

Ev tidigare insatser hos Samordningsförbundet Väst: 

Främsta anledningen till oklarhet runt förmåga? (Ex. fysiska och psykiska begränsningar, språk, social situation, 
motivation, energi etc): 

Egna intressen/Kända resurser: 

Kontakt med andra myndigheter/parter: 

Övrigt:  

Samtycke och underskrift av deltagare: 

Datum:  Namn   

Ovan intygas att jag har tagit del av remissen samt att jag samtycker till att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Socialtjänsten, Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvård samverkar kring mina rehabiliteringsbehov. Jag medger att 
representanter för dessa organisationer får utbyta information om mig och ta del av dokument, journalhandlingar och muntlig 
information utan hinder av sekretess. Samtycket gäller endast information som är relevant för att de samverkande 
myndigheterna ska kunna hjälpa mig i min arbetslivsinriktade insats. Jag medger även att man vid behov får inhämta 
information hos arbetsgivare, handledare och/eller utbildningsanordnare. Samtycket gäller från och med underskriftens 
datum  till dess att jag avslutas i insatser inom Samordningsförbundet Väst. Samtycket kan när som helst återkallas av mig. När 
mitt ärende inte längre är aktuellt på Samordningsförbundet kommer alla handlingar som rör mig att makuleras. Jag 
samtycker också till att Samordningsförbundet kan kontakta mig 6 mån och 2 år efter avslutat deltagande för en uppföljning. 

Underskrift ansvarig handläggare: 

Datum:   Namn    
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